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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  
คร้ังที่ 3 / 2554 

วันที่  29  เมษายน  2554 
ณ ห้องประชุม ว.ศรีสุโร  อาคารปฏิบัติงานการออกแบบอุตสาหกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

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

ผู้มาประชุม 
  1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาริน  บุญญาพุทธิพงศ ์  ประธานกรรมการ  

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์   จันทะร ี   กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์  รวยสูงเนิน   กรรมการ 
4.  นายชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร   กรรมการ 
5.  นางรัตติกร  ศิริขันธ์  บุตรลา    กรรมการ  
6.  นางสาวนิธิวดี  ทองป้อง     กรรมการ 
7.  นายชวนะพล  น่วมสวัสดิ์    กรรมการ 
8.  นางวาสนา  ร าเพยพล     เลขานุการ 

  9.  นางสาวฉัตรฤดี ประทุมไชย    ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายณัฎฐพงศ์  พรหมพงศธร 
2. นางสาวชนัษฎา  จุลลัษเฐียร 
3. นางสาวฐิติพร  ฌานวังศะ 
4. นายขาม  จาตุรงคกุล 
5. นางกชามาส  ทินราช 
6. นายจักริน  เงินทอง 

 
เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
  ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2554 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังดังกล่าว  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องสืบเนื่อง 
  ระเบียบวาระที่ 2.1  การด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณทิต  
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
  ประธานฯ ขอยกวาระนี้ไปเป็นเร่ืองสืบเนื่องในการประชุมคร้ังต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  3.1 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนในลักษณะโครงการพิเศษ  สาขาวิชาการ 
ออกแบบอุตสาหกรรม  ประจ าภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  2553 

ตามรายละเอียดเอกสารสรุปการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนในลักษณะโครงการพิเศษ  สาขาวิชาการ 
ออกแบบอุตสาหกรรม  ประจ าภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  2553  ประธานฯ  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการสอนดังกล่าว  ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม   

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอ  และมอบหมายให้นางสาวฉัตรฤดี  ประทุมไชย  ด าเนิน 
จัดท าเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนสอนในลักษณะโครงการพิเศษ  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  
ประจ าภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  2553  เพื่อด าเนินการเบิกจ่ายต่อไป 
   
  ระเบียบวาระที่  3.2  พิจารณาเกรดรายวิชา  805  499  Project  in  Industrial  Design 

ประธานฯ  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเกรดรายวิชา  805  499  Project  in  Industrial  Design   
ประจ าภาคการศึกษาปลาย    ปีการศึกษา  2553  ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองเกรดรายวิชา  805  499  Project  in  Industrial  Design   
ประจ าภาคการศึกษาปลาย    ปีการศึกษา  2553   ส าหรับนักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์  I  ให้นักศึกษาด าเนินการแก้ไข
สัญลักษณ์  I  เป็นระดับคะแนน  ภายในภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2553  และมอบหมายให้นางสาวนิธิวดี   
ทองป้อง  จัดท าตารางก าหนดการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์   I  เพื่อแจ้งให้นักศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่  3.3  พิจารณาผลการเรียน (เกรด)  ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2553   
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม   

ประธานฯ  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการเรียน (เกรด)  ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2553   
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
     มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามเสนอ  พร้อมทั้งให้น าผลการเรียน (เกรด)  ประจ าภาค
การศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  2553  เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  เพื่อพิจารณาต่อไป  ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

ล าดับ
ที่ 

สาขาวิชา 
จ านวนวิชาที่ส่งเกรด จ านวนวิชาที่ขอ 

แก้ไขสัญลักษณ์ 
I 

จ านวนวิชาที่ขอขยาย
การให้สัญลักษณ์  

I 
จ านวนวิชา 
ที่เปิดสอน 

จ านวนวิชา 
ที่ส่งเกรด 

1 สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม หลักสูตรปกติ 

27 27 1 - 

2 สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม หลักสูตร
โครงการพิเศษ 

23 23 12 2 
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ระเบียบวาระที่  3.4  พิจารณาคุณวุฒิกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งอาจารย์  ที่ได้รับอนุมัติ 
ตั้งใหม่ปีงบประมาณ  2554 

ประธานฯ  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคุณวุฒิกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งอาจารย์  ที่ได้รับอนุมัติ 
ตั้งใหม่ปีงบประมาณ  2554  ของสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม   จ านวน  3  อัตรา   ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในคราวประชุม คร้ังที่  2/2554  เมื่อวันที่  16  กุมภาพันธ์  2554   ตาม
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเปลี่ยนแปลงคุณวุฒิกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราว  เป็นดังนี้   
จากเดิม   คุณวุฒิปริญญาโทหรือเอก  1  อัตรา  ,  คุณวุฒิปริญญาโท 1  อัตรา  , คุณวุฒิปริญญาตรีหรือโท 1  อัตรา   
เปลี่ยนเป็น  คุณวุฒิปริญญาตรีหรือโท  3  อัตรา   
  และมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ด าเนินการแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่
เก่ียวข้องทราบและด าเนินการต่อไป 

 
            ปิดประชุมเวลา  16.30  น. 
 
 
 
                     (นางวาสนา  ร าเพยพล)                                             
                                                                        เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
 
นางสาวฉัตรฤดี  ประทุมไชย 
   ผู้จดบันทึกการประชุม 
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