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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  

คร้ังที่ 3 / 2555 
วันที่  24  เมษายน  2555 

ณ ห้องประชุม ว.ศรีสุโร  อาคารปฏิบัติงานการออกแบบอุตสาหกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

****************************************************************** 
ผู้มาประชุม 
                                  
  1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาริน  บญุญาพุทธิพงศ์   ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์   จันทะรี   กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุรกานต์  รวยสูงเนิน   กรรมการ 
4.  นายชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร   กรรมการ 
5.  นางรัตติกร  ศิริขันธ์  บุตรลา    กรรมการ 
6.  นายชวนะพล  น่วมสวัสดิ์    กรรมการ 
7.  นางภาคินี  เปล่งดสีกุล     กรรมการ 
8.  นางสาวชนัษฎา  จลุลัษเฐียร    กรรมการ 
9.  นางวาสนา  ร าเพยพล     เลขานุการ 

  10.  นางสาวฉัตรฤดี ประทุมไชย    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวอภิญญา  อาษาราช 
2. นางสาวฐิตพิร  ฌานวังศะ 
3. นายขาม  จาตุรงคกุล 
4. นางกชามาส  ทนิราช 
5. นายจักริน  เงนิทอง 

 
เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
   ประธานฯ กล่าวเปิดการประชมุและด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2555 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตใิห้แก้ไขดังนี้ 
  หน้าที่  8  บรรทัดที่  2  ระเบียบวาระที่  3.3  ผลการเรียนประจ าภาคการศึกษาปลาย  ปีการศกึษา 
2554   จาก “ Ornment ”  เป็น  “Ornament”   

เมื่อแก้ไขแล้ว  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังดงักล่าว 
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ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องสืบเนื่อง 
 วาระที่  2.2  ความก้าวหน้าในการจัดท าหลักสตูรฯระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
             อ.ดร.ชนัษฎา  จุลลัษเฐียร  ขอนัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯระดับปริญญาโท  สาขาวิชา
การออกแบบอุตสาหกรรม  ในวันที่  30  มีนาคม  2555  และจะรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการจัดท าหลักสูตรฯ  
ต่อที่ประชุมคราวต่อไป 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
   
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระที่  3.1  นักศึกษาขอเปลี่ยนสาขาวิชาเรียนจากสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  เป็นสาขาวิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม 

ตามที่นายสรอรรถ  ดียิ่ง  รหัสประจ าตัวนักศึกษา  543200089-4  นักศึกษาสาขาวชิาสถาปตัยกรรม 
ศาสตร์  หลักสูตรปกติ  ชั้นปีที่  1  มีความประสงค์ขอเปลี่ยนสาขาวิชาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คือ  เปลี่ยนจาก  
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรปกติ  เป็น  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  หลักสูตรปกติ  โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ครั้งที่เวียนพิเศษ/2555  เมื่อวันที่  3  
เมษายน  2555  ทั้งนี้  นักศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ฉบับที่  5/2552  ลงวันที่  
21  เมษายน  พ.ศ.2552  เร่ือง  แนวปฏิบัติการเปลี่ยนสาขาวิชา  ดังนี้  

-  นักศึกษามีสถานภาพเป็นนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และมีผลการเรียนสะสม  
2.10  

  -  นักศึกษามีคะแนนในการสอบเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  โดยวิธีรับตรง 
(โครงการช้างเผือก) ครบทุกรายวิชา  โดยมีคะแนนรวม  57.5  คะแนน  และมีคะแนนรวมไม่ต่ ากว่าคะแนนรวมต่ าสุดของ
ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (คะแนนต่ าสุดคือ  50  คะแนน) 

 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้นักศึกษาเข้าสอบข้อเขียนวิชาความถนัดทางการออกแบบ
อุตสาหกรรม  และสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  30  เมษายน  2555  เวลา  13.00  น.  เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ  และเพื่อให้
การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ฉบับที่  5/2552  ลงวันที่  21  เมษายน  พ.ศ.
2552  เร่ือง  แนวปฏิบัติการเปลี่ยนสาขาวิชา 

 
วาระที่  3.2  การประเมินหลักสูตรฯ  (IQA)  ประจ าปี  2554 

  ประธานฯ  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการด าเนินการจัดท าเอกสารประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรฯ  
ประจ าปีการศึกษา  2554  เพื่อให้การด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรฯ  ประจ าปีการศึกษา   
2554  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และนโยบายด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นดังนี้ 

-  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ของสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  คือ 
นายธรรมวัฒน์  อินทจักร   เป็นประธาน 
นายวรัฐ  ลาชโรจน์   เป็นกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งสวัสดิ์  ไชยะกุล เป็นกรรมการ 
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-  สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดที่หลักสูตรฯ จะตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา  2554  และ 

ผู้รับผิดชอบในการจัดท าเอกสารในการประเมิน 
 

องค์ประกอบ ที่มา ผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ แผนการด าเนนิงาน 

1 1.1 กระบวนการพฒันาแผน สกอ.1.1 อ.ชลวุฒ ิ
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

2 2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลักสูตร สกอ.2.1 ผศ.วาริน 
3 2.2 อาจารยป์ระจ าที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก สกอ.2.2 นส.ฉัตรฤด ี
4 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการ สกอ.2.3 

สมศ.14 
นส.ฉัตรฤด ี

5 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน สกอ.2.6 อ.ดร.ชนัษฎา 
6 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธผิลการเรียนตามคุณลักษณะ

ของบัณฑติ 
สกอ.2.7 อ.ชวนะพล,  นส.ฉัตรฤดี 

7 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ัด
ให้กับนักศึกษา 

สกอ.2.8 ผศ.ธนสิทธิ์,  อ.ชวนะพล 

8 2.9 บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ี

สมศ.1 นส.ฉัตรฤด ี

9 2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ   

สมศ.2 นส.ฉัตรฤด ี

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
10 4.3 เงินสนบัสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
สกอ.4.3 ผศ.สุรกานต์,  อ.อภิญญา 

11 4.4 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ สมศ.5 ผศ.สุรกานต์,  อ.อภิญญา 
12 4.5 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ สมศ.6 ผศ.สุรกานต์,  อ.อภิญญา 
13 4.7 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการจดสิทธบิัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร 
ก.พ.ร. อ.ชลวุฒ ิ

14 4.9 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับทนุท าวิจัยและงาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ
อาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด 

KKU ผศ.สุรกานต์,  อ.อภิญญา 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
15 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม สกอ.5.1 อ.รัตติกร, อ.ดร.ชนัษฎา, อ.ชิงชยั 
16 5.2 กระบวนการบริการทางวชิาการ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สกอ.5.2 อ.รัตติกร, อ.ดร.ชนัษฎา, อ.ชิงชยั 
17 5.3 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ

มาใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอนหรือ การวิจัย 
สมศ.8 อ.รัตติกร, อ.ดร.ชนัษฎา, อ.ชิงชยั 

18 5.4 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

สมศ.9 อ.รัตติกร, อ.ดร.ชนัษฎา, อ.ชิงชยั 
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องค์ประกอบ ที่มา ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
19 6.2 การส่งเสริมและสนับสนนุด้านศลิปะและวัฒนธรรม สมศ.10 ผศ.ธนสิทธิ ์
20 6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิางศิลปะและวฒันธรรม สมศ.11 ผศ.ธนสิทธิ ์

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
21 7.2 การพัฒนาคณะ/หน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ สกอ.7.2 ผศ.วาริน 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
22 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ.9.1 นางวาสนา 
     

 
 
 วาระที่  3.3  การรับสมัครอาจารย์ 
  ตามที่  นายฉัตรวัฒน์  ทีฆทรัพย์  และนางสาวกัญญาดา  อัศวโยคิน  มีความประสงค์สมัครเข้า
ปฏิบัติงานสอนในสายวิชากราฟิกและมัลติมีเดีย สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณามีมติไม่รับบุคคลดังกล่าวเข้าปฏิบัติงาน  เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ตรงตามแผน
โครงสร้างอัตราก าลังบุคลากรสายผู้สอน หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2555 – 2559   
 
 วาระที่  3.4  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการออกแบบทางอุตสาหกรรม  ประจ าปีการศึกษา  
2555 
  เพื่อให้การด าเนินงานโครงการออกแบบทางอุตสาหกรรม  ประจ าปีการศึกษา  2555  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  และบรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ   ประธานฯ  ขอให้ที่
ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงานโครงการดังกล่าว 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณา  มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการออกแบบอุตสาหกรรม  
ประจ าปีการศึกษา  2555  เป็นดังนี้ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์  รวยสูงเนิน  เป็นประธานกรรมการ 
   นายชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร   เป็นรองประธานกรรมการ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาริน  บุญญาพุทธิพงศ์  เป็นกรรมการ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์  จันทะรี   เป็นกรรมการ 
   นายชวนะพล  น่วมสวัสดิ์    เป็นกรรมการ 
   นายชิงชัย  ศิริธร     เป็นกรรมการ 
   นางสาวอภิญญา  อาษาราช    เป็นกรรมการ 
   นางสาวขวัญหทัย  ธาดา    เป็นกรรมการ 
   นางสาวฐิติพร  ฌานวังศะ    เป็นกรรมการ 
   นางภาคินี  เปล่งดีสกุล    เป็นกรรมการ 
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   นางสาวชนัษฎา  จุลลัษเฐียร    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   นางรัตติกร  ศิริขันธ์  บุตรลา   เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 วาระที่  4.1  รายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร 
  ประธานฯ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการด าเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าสามเฟส (สามหน้า)  
ตามที่ได้รับแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายบริหาร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าสามเฟส (สามหน้า)  
ที่สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  ได้ขอให้คณะฯด าเนินการติดตั้งให้  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการติดตั้ง  คาด
ว่าจะใช้งานได้ในภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  2555  และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  จะได้รับคอมพิวเตอร์
จากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะฯ  เพื่อน ามาใช้ปฏิบัติงานในการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการกราฟิกเพิ่มเติม  
อีกจ านวน  20 – 25  เครื่อง 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 วาระที่  4.2  รายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายวิชาการ   

-  รายวิชาที่เปิดสอนประจ าภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  2555 
เลขานุการฯ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับรายวิชาที่เปิดสอนประจ าภาคการศึกษาต้น  ปีการ 

ศึกษา  2555  ของสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  จ านวน  30  รายวิชา  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

-  สรุปจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่  1  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  ประจ าปีการศึกษา  2555 
เลขานุการฯ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่  1  สาขาวิชาการออกแบบ 

อุตสาหกรรม  ประจ าปีการศึกษา  2555  ณ  วันที่  24  เมษายน  2555  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับที ่ วิธีการรับเข้า จ านวนรับ 
มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ 

มาสอบ
สัมภาษณ์ 

มีสิทธิ์เข้า
ศึกษา 

รายงานตัว
เข้าศึกษา 

1 
โดยวิธีรับตรง  
(รับโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

30 37 35 35 27 

2 
โดยวิธีรับตรง   
โครงการช้างเผือก 

20 31 29 29 26 

3 ระบบกลาง (Admissions) 10 10    

รวมทั้งสิ้น 60    53 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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-  การรับรองผลการศึกษาของนักศึกษา  ในรายวิชาของหลักสูตรฯ 
 เลขานุการฯ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับการรับรองผลการศึกษาของนักศึกษา  ในรายวิชาของ 

หลักสูตรฯ  คณะกรรมการประจ าคณะฯ  มีมติให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯพิจารณากลั่นกรองผลการศึกษาก่อน
น าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ  ในรายวิชาที่มีอาจารย์ร่วมสอน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายวิชา
วิชาสตูดิโอ  การตัดเกรดควรผ่านความเห็นชอบร่วมกันจากอาจารย์ในรายวิชาก่อน  การขอขยายสัญลักษณ์  I  ให้
หลักสูตรฯเสนอเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยต้องเป็นเหตุผลที่ไม่เกี่ยวกับการขาดความ
รับผิดชอบของนักศึกษา   
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  
 วาระที่  4.3  รายงานการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ  2555  ณ  วันที่  20  เมษายน  2555 
    ประธานฯ  แจง้ให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับงบประมาณที่ใชไ้ด้  ประจ าปีงบประมาณ  2555   ณ  วันที่  
20  เมษายน  2555  เป็นดังนี ้
 
               สาขาวชิาการออกแบบอุตสาหกรรม  หลักสูตรโครงการปกติ  (35% ล่าง) 

รหัส 
 

รายการ งบประมาณ 
 

รวมผูกพัน
และเบิกจ่าย 

 

คงเหลือ 
 

งบอุดหนุนงบการจัดการเรียนการสอน 35% หลัง 
0401 ค่าตอบแทนอาจารย์ภายนอกและวิทยากรพิเศษ 150,000 14,950 135,050 
0402 ค่าวัสดุรายวชิา 300,000 93,168.66 206,831.34 
0403 ทัศนศึกษา (ในรายวิชา) 150,000 103,365 46,635 
0404 สนับสนนุการประกวดแบบ / Workshop 150,000 17,410 132,590 
0405 ส ารองความเสี่ยง / ค่าใชส้อยอื่นๆ 70,356 30,930.90 32,610.65 
รวมรายจ่ายหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม  หลักสูตรปกติ 820,356.25 261.504.56 558,851.69 

 
       สาขาวชิาการออกแบบอุตสาหกรรม  หลักสูตรโครงการพิเศษ  (35% ล่าง) 

รหัส 
รายการ 

งบประมาณ 
รวมผูกพัน
และเบิกจ่าย 

คงเหลือ 
งบอุดหนุนงบการจัดการเรียนการสอน 35% หลัง 

0601 ค่าตอบแทนอาจารย์ภายในและภายนอก 1,100,000 604,750 495,250 
0602 ค่าวิทยากรพิเศษ 100,000 1,000 99,000 
0603 ค่าด าเนนิการตรวจ  Project  ID 51,500 30,075 21,425 
0604 สนับสนนุกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา 120,000 80,222 39,778 
0605 นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 60,000 15,000 45,000 
0606 ส ารองความเสี่ยง / ใช้สอยอื่นๆ 55,881 2,680 53,201 
รวมรายจ่ายหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม  โครงการพิเศษ 1,487,381 733,727 753,654 

 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ปิดประชุมเวลา 16.30  น. 
 
 
                                                                   
           (นางวาสนา  ร าเพยพล)                                             
                                                                        เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
 
 
นางสาวฉัตรฤดี  ประทุมไชย 
   ผู้จดบนัทึกการประชุม 
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