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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  

คร้ังที่ 4 / 2554 
วันที่  30  พฤษภาคม  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. นางภาคินี  เปล่งดีสกุล 
6. นางกชามาส  ทินราช 
7. นายจักริน  เงินทอง 

 
เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2554 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังดังกล่าว  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องสืบเนื่อง 
 วาระที่ 2.1  การด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณทิต  สาขาวิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม 
 ประธานฯ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับการจัดโครงการสัมมนาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
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ในระหว่างวันที่  21 – 23  พฤษภาคม  2554  ณ  อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ข้อมูล  วางแผนการท างาน  ระดมความคิด  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางอันจะเป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรฯนั้น  มีแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรฯ  เป็นดังนี้ 
 ปรัชญาของหลักสูตรฯ 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มุ่ง
ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเหตุผล ด้วยความรอบรู้และเข้าใจในองค์รวมของสหวิทยาการที่
เก่ียวข้องกับการออกแบบ ส านึกถึงคุณค่าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น อันสามารถประยุกต์ใช้เพิ่มมูลค่าและยกระดับ
คุณค่าสินค้าหัตถอุตสาหกรรม OTOP SMEs ได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างพอเพียงและยั่งยืนทั้งในด้านวัสดุ 
กระบวนการผลิต วัฒนธรรม ชุมชนและสภาพแวดล้อม สามารถออกแบบตอบสนองความต้องการของตลาดโลกสากลใน
ยุคสมัยโลกาภิวัตน์ เผยแพร่และด ารงไว้ซึ่งคุณค่าแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ถึงพร้อมด้วยทักษะและประสบการณ์ทฤษฎี
และปฏิบัติ เป็นบัณฑิตที่พร้อมท างาน มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ จิตส านึกที่ดีในการประกอบวิชาชีพ 
ยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ของโลกและสังคมที่แตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของสังคมและตลาดงานปัจจุบันและอนาคต 

  จุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา 
   สาขาวิชาการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา เน้นการเรียนการสอนด้านการออกแบบและการผลิตเครื่องปั้นดินเผา

ที่เป็นการผลิตกึ่งอุตสาหกรรม ระดับงาน  OTOP,  SMEs  และใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้  นักศึกษาสามารถประกอบ
อาชีพและสร้างแบรนด์เครื่องปั้นดินเผาของตัวเองได้ 

   สาขาวิชากราฟิกและมัลติมีเดีย  เน้นการเรียนการสอนในการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย  ตั้งแต่การ
ออกแบบสิ่งพิมพ์  โฆษณา  รวมถึงการออกแบบ  Character และมัลติมีเดีย  เพื่อน าไปใช้ประกอบการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  โดยมีวิชาให้เลือกด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์  (Brand  Identity)  
สามารถน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ 

   สายวิชาสิ่งทอและแฟชั่น  เน้นการเรียนการสอนด้านการออกแบบสิ่งทอแบบหัตถอุตสาหกรรม  ตั้งแต่การ
ย้อม  การพิมพ์  และการทอผ้า  และสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่น  เช่น  ผ้าที่ใช้ในเคหะสถาน  (Home  Textile)  
ของตกแต่งบ้าน  เสื้อผ้า  เครื่องประกอบการแต่งกาย  โดยต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานเป็นงานประยุกต์ร่วมสมัย 

  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องเรือน  เน้นการเรียนการสอนที่เก่ียวข้องกับเคร่ืองเรือนในระดับงาน  SMEs ในพื้น
พี่ภาคอีสาน โดยประกอบด้วยเนื้อหาการออกแบบที่แบ่งตามประเภทของเคร่ืองเรือน ได้แก่ เคร่ืองเรือนประเภทลอยตัว
และติดตาย 

  
 วาระที่  2.2  การแบ่งภาระงานสอนประจ าภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  2554 

ตามรายละเอียดเอกสารสรุปภาระงานสอนสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  ประจ าภาคการศึกษาต้น  ปี 
การศึกษา  2554  ประธานฯ  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแบ่งภาระงานสอนดังกล่าว  (รายละเอียด ตาม เอกสาร
ประกอบการประชุม)  เพื่อให้การแบ่งภาระงานสอนเป็นไปอย่างถูกต้อง  เหมาะสมในการบริหารจัดการหลักสูตร 
 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นดังนี้ 
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ล าดับที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

จ านวน
นักศึกษา 

อาจารย์ที่แจ้งความประสงค์ในการสอน (ปี 2554) 

ชั้นปีที่ 1 

1 801107 Basic Design 3(1-6-3) 40 ผศ.วาริน ,  ผศ.สุรกานต์ , อ.ชิงชัย 

2 805101 Product Drawing 3(1-6-3) 40 อ.ชนัษฎา  ,  อ.ชลวุฒ ิ  

3 805102 Presentation Techniques in Industrial Design 3(1-6-3) 40 ผศ.ธนสิทธิ ์ , อ.ชลวุฒิ , ผศ.สุรกานต,์ อ.ชวนะพล 

ชั้นปีที่ 2 

4 805201 Machine Shop Training 3(1-6-3) 40 ผศ.สุรกานต ์ , อ.พิเศษ(นางสาวอภิญญา) 

5 805204 Thai Arts and crafts 2(2-0-3) 40  ผศ.ธนสิทธิ ์, อ.ชวนะพล ,อ.ภาคิณี 

6 805211 Industrial Design I 3(1-6-3) 40 ผศ.วาริน  ,  อ.ชนัษฎา , อ.ภาคินี , อ.พิเศษ (นางสาวขวัญหทัย) 

7 805251 Basic Ceramics 3(1-6-3) 40 ผศ.ธนสิทธิ ์ , อ.ณัฏฐพงศ์  , อ.พิเศษ(นางสาวขวัญหทัย) 

8 805261 Basic Furniture Design 3(1-6-3) 40  อ.รัตติกร , อ.พิเศษ(นางสาวอภิญญา) 

ชั้นปีที่ 3 

9 805301 Theory and Critique in IndustrialDesign 3(3-0-3) 36     (37) อ.ชวนะพล , อ.ชลวุฒิ , อ.พิเศษ (นางสาวฐิติพร)   

10 805303 
Advanced Computer Application in Industrial 
Design 

3(2-3-3) 36     (37) อ.ชิงชัย 

11 805311 Industrial Design III 3(1-6-3) 36     (37) อ.รัตติกร , อ.นิธิวดี ,  ผศ.ธนสิทธิ ์ , อ.พิเศษ(นางสาวอภิญญา) 

13 805321 Photography for Industrial design 3(2-3-6) 36     (37) อ.ชลวุฒิ , อ.ชวนะพล , อ.ขาม, อ.ณัฏฐพงศ์ 

13 805371 Laws Concerning Industrial  Design 2(2-0-3) 36     (37) อ.ชลวุฒิ  ,  อ.ธรรมวัฒน์  ,  อ.พิเศษ(นางจิราภรณ์) 
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ล าดับที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

จ านวน
นักศึกษา 

อาจารย์ที่แจ้งความประสงค์ในการสอน (ปี 2554) 

14 805324 
Character Design and Basic Character 
Animation 

3(1-4-3) 10      (11) อ.ชิงชัย  ,  อ.ภาคิน ี

15 805391 Innovative Design on Technology 3(1-6-3) 2       (2) อ.ชลวุฒิ  ,  ผศ.สุรกานต ์ ,  อ.พิเศษ (นางสาวฐิติพร) 

16 805361 Furniture Design for Public Setting 3(1-6-3) 12      (16) อ.นิธิวดี 

17 805352 Industrial Ceramic Design 3(1-6-3) 2       (2) ผศ.ธนสิทธิ ์,  อ.ณัฏฐพงศ์ 

18 805242 Weaving  Textiles 3(1-6-3) 1       (2) ผศ.วาริน , อ.ชวนะพล   , อ.ชนัษฎา   

19 805331 3D Graphic Design 3(1-6-3) 9       (8) อ.รัตติกร  , อ.ชิงชัย , อ.ภาคิณี 

ชั้นปีที่ 4 

20 805401 Research Methods in Industrial Design 2(2-0-3) 46      (47) อ.นิธิวดี , คณาจารย์ทุกท่าน 

21 805411 Industrial Design V 4(1-9-3) 46      (47) อ.ชลวุฒิ  ,  อ.ชวนะพล  ,  อ.ชิงชัย , อ.ขาม ,  อ.พิเศษ (นางสาวฐิติพร) 

22 805491 Seminar in Industrial Design 1 1(1-0-3) 46      (47) อ.รัตติกร , อ.นิธิวด ี ,  อ.ชวนะพล  , อ.ชนัษฎา , อ.พิเศษ (นางสาวฐิติพร) 

23 805431 Individual Package Design 4(2-6-3) 12      (12) อ.ภาคิณ ี, อ.ขาม 

24 805441 Individual Textiles 4(2-6-3) 1         (7) อ.ชวนะพล , ผศ.วาริน,   อ.ชนัษฎา , อ.พิเศษ (นางสาวฐิติพร) 

25 805451 Individual  Ceramic Design 4(2-6-3) 3         (9) ผศ.ธนสิทธิ ์  

26 805461 Individual Furiniture Design 4(2-6-3) 17       (5) ผศ.สุรกานต ์, อ.พิเศษ (นางสาวอภิญญา) 

27 805493 Innovative Design Integration 4(2-6-3) 2         (8) อ.ชลวุฒิ  ,  ผศ.สุรกานต ์ ,  อ.พิเศษ (นางสาวฐิติพร) 

28 805421 Multimedia  and  Animation  Design 4(2-6-3) 11       (6) อ.ชิงชัย  ,  อ.ภัคคิณี 
29 805322 Esan  Ornament  Design 3(1-6-3) 20     (20) อ.ชนัษฎา  ,  อ.ชวนะพล 
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 วาระที่  2.3  แผนอัตราก าลังบุคลากรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์  รวยสูงเนิน   แจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับอัตราก าลังบุคลากรสายผู้สอน ต่อ
จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2555 – 2559 รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2555 2556 2557 2558 2559 

นักศึกษาภาคปกติ  ชั้นปีที่ 1 50 60 60 80 80 

นักศึกษาภาคปกติ  ชั้นปีที่ 2  50 60 60 80 
นักศึกษาภาคปกติ  ชั้นปีที่ 3   50 60 60 
นักศึกษาภาคปกติ  ชั้นปีที่ 4    50 60 
รวมภาคปกติหลักสูตรใหม่ 60 140 200 250 280 
นักศึกษาระดับปริญญาโทปี 1   10 15 20 
นักศึกษาระดับปริญญาโทปี 2   - 10 15 
นักศึกษาระดับปริญญาเอกปี 1   5 5 5 
นักศึกษาระดับปริญญาเอกปี 2   - 5 5 
นักศึกษาระดับปริญญาเอกปี 3   - - 5 
รวมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   15 35 50 
จ านวนอาจารย์ประจ า 12 + 7 + 6 25 + 8 33 + 7 40  + 6 46 
จ านวนอาจารย์ : นักศึกษา ป.ตรี     1:6 

Ceramic 1  1 1 (อ.ขวัญหทัย) -  

Textile & Fashion 2(อ.ฐิติพร, 
อ.ชวนะพล) +2 

2 2 2  

Graphic & Animation 1(อ.ชิงชัย) + 2 
(ภาคินี +?) 

2 2 2  

Furniture 1 +2 2 1 1(อ.อภิญญา)  

ID & Basic  2 (อ.วิรุฬห์ + 
....?....) 

1 1 1  
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                        ตารางแสดงแผนอัตราก าลังบุคลากรสายผู้สอนในหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2555 - 2559 

อาจารย์ จ านวน Ceramic Textile / Fashion Graphic / 
Animation 

Furniture / 
Interior 

Product & Basic หมายเหตุ 

ข้าราชการ 4 ต าแหน่ง 1.ผศ.ธนสิทธิ ์ 2.ผศ.วาริน  3.ผศ.สุรกานต์ 4.อ.ชลวุฒิ  
พนักงานงบประมาณ1 2 ต าแหน่ง 1.อ.สุภาพร 

1451 
 2.อ.สมหญิง 1454    

พนักงานงบประมาณ 2 2 ต าแหน่ง    1.อ.รัตติกร 979 
2.อ.นิธิวดี 1452 

  

พนักงานเงินรายได้ 
 

3 ต าแหน่ง  
 

 1.อ.ชิงชัย 536  2.อ.วิรุฬห์ 537  

ลูกจ้างเงินรายได้ 1(ป.ตร)ี 1 ต าแหน่ง  อ.ชวนะพล 2237     
พนักงานงบประมาณ3 
 

5 ต าแหน่ง 
ประกาศ ป.
เอก 

3.อ.ณัฐพงศ์ 
1704 
 

 1.อ.สัญชัย 1705 
2. อ.ขาม  1702 

1703 1701  

ลูกจ้างเงินรายได้ 2 
ป.ตรี 2    ป.โท 1 

3 ต าแหน่ง  
 

(อ.ขวัญหทัย )  อ.ภาคิณี (อ.อภิญญา)   

พนักงานงบประมาณ 4 4 ต าแหน่ง 2153 2157(อ.ชวนะพล) 2158 (อ.ชิงชัย)  2159 (อ.วิรุฬห์)  
พนักงานงบประมาณ 5 2 ต าแหน่ง  อ.ชนัษฎา 2237 

2236 (อ.ฐิติพร) 
    

พนักงานงบประมาณ 6 3 ต าแหน่ง  2 2(อ.ภาคินี +?) 2   
พนักงานงบประมาณ 7 6 ต าแหน่ง 1 2 2 2 1  
พนักงานงบประมาณ 8 6 ต าแหน่ง 1(อ.ขวัญหทัย) 2 2 1 1  
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 8 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระที่  3.1   งบประมาณที่ใช้ได้ในภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  2554  ประจ าปีงบประมาณ  2554 
 ประธานฯ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับงบประมาณที่ใช้ได้ในภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  2554  ประจ าปี
งบประมาณ  2554  ณ  วันที่  25  พฤษภาคม  2554 เป็นดังนี ้
 
               สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  หลักสูตรโครงการปกต ิ (35% ล่าง) 
 

รหัส 
 

รายการ งบประมาณ 
 

รวมผูกพัน
และเบิกจ่าย 

 

คงเหลือ 
 

งบอุดหนุนงบการจัดการเรียนการสอน 35% หลัง 
0401 ค่าตอบแทนอาจารย์ภายในภายนอก 285,000 45,200 239,800 
0402 ค่าวัสดุรายวิชา 236,500 328,674.23 - 92,174.23 
0403 ทัศนศึกษา 60,000 16,777 43,223 
0404 ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที ่ 20,000 24,920 - 4,920 
0405 นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 15,166 14,864 302 
0406 สนับสนุนการประกวดแบบ  Workshop 20,000 33,051 -13,051 
0407 ส ารองความเสี่ยง  ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 13,501 2,828 10,672.62 

รวมรายจ่ายหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม  หลักสูตรปกติ 650,166 466,314.23 183,852.39 

 
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  หลักสูตรโครงการพิเศษ  (35% ล่าง) 
 

รหัส 
รายการ 

งบประมาณ 
รวมผูกพัน
และเบิกจ่าย 

คงเหลือ 
งบอุดหนุนงบการจัดการเรียนการสอน 35% หลัง 

0601 ค่าตอบแทนอาจารย์ภายในและภายนอก 1,678,050 975,795 702,255 
0602 ค่าวิทยากรบรรยายพิเศษ 10,000 - 10,000 
0603 ค่าด าเนินการตรวจ  Project  ID 17,000 28,300 -11,300 
0604 ส ารองความเสี่ยง / ใช้สอยอ่ืนๆ 7,532.55 2,910.40 4,622.15 
รวมรายจ่ายหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม  โครงการพิเศษ 1,712,582.55 1,007,005.40 705,577.15 

 
 
 
 
 
 
 
 



 9 
 
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  (65% บน) 
 

ล าดับที ่ หมวด 
งบประมาณที่ได้รับ 

จัดสรร 
ID  ใช้ไป คงเหลือใช้ได ้ หมายเหตุ 

1 โครงการทัศนศึกษา 200,000.00 170,300.00 29,700.00   

2 กิจกรรมวิชาการ 70,000.00 66,743.00 3,257.00   

3 สัมมนาหลักสูตรประจ าป ี 231,000.00 23,760.00 207,240.00 
เป็นงบประมาณรวม 
ทั้งคณะฯ   

4 ปรับปรุงหลักสูตร 200,000.00 50,000.00 150,000.00 
เป็นงบประมาณรวม 
ทั้งคณะฯ   

5 
แสดงผลงานทางวิชาการของ
นักศึกษาและหลักสูตร 

250,000.00 50,000.00 200,000.00 
เป็นงบประมาณรวม 
ทั้งคณะฯ   

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ     

 
 วาระที่  2.2  การแบ่งหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ประธานฯ  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคณะกรรมการ  และหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆของหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   
 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นดังนี ้
 

ล าดับที่ หน้าที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
กรรมการฝ่ายวิชาการ 

1 การจัดการเรียนการสอน 
บูรณาการการเรียนการสอน 
การติดต่อหน่วยงานภายนอก 

อ.ชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

2 การปรับปรุงหลักสูตร ผศ.ธนสิทธิ์  จันทะร ี
3 การวิจัย ผศ.ธนสิทธิ์  จันทะรี   

อ.ดร.ชนัษฎา  จุลลัษเฐียร 
4 ศูนย์การออกแบบ 

บริการวิชาการ 
อ.ดร.ชนัษฎา  จุลลัษเฐียร  
อ.ขาม  จาตุรงคกุล 

5 การท า  E-Learning 
การท า  Web-Site  หลักสูตร 
 
 

อ.ชิงชัย  ศิริธร 



 10 
ล าดับที่ หน้าที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 

กรรมการฝ่ายกิจการและพัฒนานักศึกษา 
1 กิจกรรมของคณะหรือมหาวิทยาลัย 

นิทรรศการ 
การแสดงผลงาน 

อ.นิธิวดี  ทองป้อง 
อ.อภิญญา  อาษาราช 

2 กิจกรรมต่างๆของหลักสูตร 
ทัศนศึกษา 
ช่างคึด 

อ.ชวนะพล  น่วมสวัสดิ ์
อ.ขวัญหทัย  ธาดา 

3 การประกวดแบบ / workshop 
การบริการชุมชน 
บริหาร  Gallery 

อ.ฐิติพร  ฌานวังศะ 
อ.ณัฏฐพงศ์  พรหมพงศธร 
อ.ภาคินี  เปล่งดีสกุล 

กรรมการฝ่ายบริหาร 
1 ภาระงานอาจารย์  บุคลากร 

การจัดการบุคลากร 
การประเมินหลักสูตร 
สัมมนาหลักสูตร 

ผศ.วาริน  บุญญาพุทธิพงศ ์

2 แผน / โครงสร้างหลักสูตร 
การจัดสภาพแวดล้อม 

ผศ.สุรกานต์  รวยสูงเนิน 

3 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
วัสดุรายวิชา  อาจารย์  เจ้าหน้าที ่

อ.รัตติกร  ศิริขันธ์  บุตรลา 

 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 วาระที่  3.1  รายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร 
  - สรุปผลการจัดสัมมนาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
      ประธานฯ  ขอยกวาระนี้ไปเป็นเร่ืองสืบเนื่องในการประชุมคร้ังต่อไป 
 
           วาระที่  3.2  รายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายวิชาการ 
  -  การด าเนินงานโครงการออกแบบทางอุตสาหกรรม  ประจ าปีการศึกษา  2554 

อ.นิธิวดี  ทองป้อง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับก าหนดการการด าเนินงานโครงการออกแบบทาง 
อุตสาหกรรม  ประจ าปีการศึกษา  2554  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ 

จันทร์ที่ 13 ม.ิย. 54 นักศึกษาเสนอร่างโครงการ และเลือกที่ปรึกษา  

พุธที่ 15 มิ.ย. 54 กรรมการ ID. ประชุมเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา  

20 - 24 มิ.ย. 54 นักศึกษาส่งโครงการที่ปรับแก้คร้ังที่ 1 อ.ที่ปรึกษา 

จันทร์ที่ 27 ม.ิย. 54 นักศึกษาส่งชื่อโครงการที่ปรับแก ้ อ.ที่ปรึกษา 

ศุกร์ที่ 1 ก.ค. 54 นักศึกษาส่งโครงการที่ปรับแก้คร้ังสุดท้าย อ.ที่ปรึกษา 

จันทร์ที่ 11 ก.ค. 54 นักศึกษาส่ง PowerPoint & Hand out 12 ชุด ส่งที่คุณหนึ่ง ก่อน 16.00 น. 

12 - 14 ก.ค. 54 นักศึกษาส่งผลค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้น 
กรรมการ ID. ประชุมตัดสินให้ท าโครงการ 

Proposal น าเสนอหัวข้อ (คัดเลือกรวม = ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

ศุกร์ที่ 29 ก.ค. 54 นักศึกษาที่ไม่ผ่านน าเสนอหัวข้อ Proposal น าเสนอหัวข้อ (คัดเลือกรวม = ผ่าน/ไม่ผ่าน) 
ไม่ผ่าน =  ถอนรายวิชา 

จันทร์ที่ 8 ส.ค. 54 นักศึกษาส่ง PowerPoint, Hand out & Plate ส่งที่คุณหนึ่ง ก่อน 16.00 น. 

9 – 10 ส.ค. 54 นักศึกษาส่งผลวิเคราะห์ข้อมูล = บทที่ 1 + แก้ Proposal (ตรวจแยกกลุ่ม) 

พุธที่ 7 ก.ย. 54 นักศึกษาส่ง PowerPoint, Hand out & Plate ส่งที่คุณหนึ่ง ก่อน 16.00 น. 

8 – 9 ก.ย. 54 นักศึกษาส่งผลวิเคราะห์ข้อมูลสมบูรณ ์ = บทที่ 2 + 3 คร่ึงบท (ตรวจแยกกลุ่ม) 

พุธ 5 ต.ค. 54 กรรมการ ID. ประชุมตัดสินให้ลงทะเบียน ประกาศคะแนนสะสม 
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วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ 

เสาร์ 29 ต.ค. 54 นักศึกษา ส่ง Concept, Inspiration, SKD.1 ส่งที่คุณหนึ่ง ก่อน 16.00 น. 

31 ต.ค.-3 พ.ย. 54 นักศึกษา น าเสนอ ครั้งที่ 1 (Sketch Design) ตรวจรวม (แยกเป็น 2 กลุ่ม) 

ศุกร์ 4 พ.ย. 54 กรรมการ ID. ประชุมพิจารณาคะแนนเก็บ  

อังคาร 15 พ.ย. 54 นักศึกษา ส่ง Development และ แก้ไขคร้ังที่ 1 ส่งที่คุณหนึ่ง ก่อน 12.00 น. 

16-17 พ.ย. 54 นักศึกษา น าเสนอ ครั้งที่ 2 (Development) ตรวจแยกห้อง 

ศุกร์ 18 พ.ย. 54 กรรมการ ID. ประชุมพิจารณาคะแนนเก็บ 19 พ.ย.ถอนไม่ติด w วันสุดท้าย แจ้งให้ นศ.ที่ไม่ถึงเกณฑ์
ถอนรายวิชา 

อังคาร 13 ธ.ค. 54 นักศึกษา ส่ง Fix Design ส่งที่คุณหนึ่ง ก่อน 12.00 น. 

14-15 ธ.ค. 54 นักศึกษา น าเสนอ ครั้งที่ 3 (Fix Design) ตรวจแยกห้อง 
 

ศุกร์ 16 ธ.ค. 54 กรรมการ ID. ประชุมพิจารณาคะแนนเก็บ 19 ธ.ค.ถอนติด w วันสุดท้าย แจ้งให้ นศ.ที่ไม่ถึงเกณฑ์ถอน 
โดยท าโครงการเดิมได ้

มกราคม – กุมภาพันธ์ 55 นักศึกษาท า Final Design และ Book  

ศุกร์ 17 ก.พ. 55 นักศึกษา ส่ง Final Model และ Plate ส่งที่คุณหนึ่ง ก่อน 16.00 น. 

20-24 ก.พ. 55 นักศึกษา น าเสนอ Final Design ตรวจรวม 
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แต่เนื่องจากมีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่ จังหวัดขอนแก่น ดังนั้นตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
อาจารย์ที่ปรึกษาแยกเป็น 3 กลุ่ม 

 
คะแนนแบ่งเป็น 2 เทอม 
เทอม 1 รายวิชา 805 401 Research 
Part 1   บทที่  1-3 (อ.แขก ในรายวิชา)  50  % 
Part 2   อาจารย์ที่ปรึกษา + กรรมการ  50  % 
  - อาจารย์ที่ปรึกษา   30 % เข้าพบอย่างน้อย 6 คร้ัง  
       เข้าพบและมีพัฒนาการ ได้อย่างน้อยครั้งละ 1 คะแนน 
       อีก 4 คะแนน คือ ตามดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา 
       รวมคะแนนเข้าพบ 10 คะแนน 
  - กรรมการตรวจ    20 % ตรวจ Proposal รวม (ดูหัวข้อ และพัฒนาการ              
                                                                              ของหัวข้อ) = ผ่าน/ไม่ผ่าน 
                 ตรวจ บทที่ 2 + 3 คร่ึงบท = 20 % 
       
เทอม 2 รายวิชา Final Project in Industrial Design 
  - Book     10% ฉบับสมบูรณ์ 
  - อาจารย์ที่ปรึกษา   10% เข้าพบอย่างน้อย 8 คร้ัง เข้าพบและม ี
        พัฒนาการ ได้อย่างน้อยครั้งละ 1 คะแนน 
       อีก 2 คะแนน คือ ตามดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  - Present 4 คร้ัง    80% 

- คร้ังที่ 1 ตรวจ Sketch Design = 10 % 
เนื้องาน :  ผลวิเคราะห์แบบสอถาม, สัมภาษณ์ และการ 

  สังเกตการณ์ 
   - แรงบันดาลใจ (Inspiration), แนวความคิด(Concept) 

- แบบสเกตซ:์ Top, Front, Side, Assembly 
- Mass study เช่น เทคนิคการใช้ดิน การผสมเนื้อดิน   
(เซรามิกซ์), Mass model (Furniture), Pattern, 
ตัวอย่างผลงาน (Textile),  
Poster, Brochure ที่ Print out ออกมา (Graphic), 
Storyboard, ของที่ระลึก (Multimedia) 
-Material Plate 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 

ผศ.วาริน  บุญญาพุทธิพงศ ์
อ.ภาคินี  เปล่งดีสกุล (เลขาของกลุ่ม) 
ผศ.สุรกานต์  รวยสูงเนิน 
อ.อภิญญา  อาษาราช 

อ.ชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร 
อ.นิธิวดี  ทองป้อง  (เลขาของกลุ่ม) 
อ.ชิงชัย  ศิริธร 
อ.ขวัญหทัย  ธาดา 

ผศ.ธนสิทธิ์  จันทะร ี
อ.รัตติกร  ศิริขันธ์  บุตรลา (เลขาของกลุ่ม) 
อ.ชวนะพล  น่วมสวัสดิ ์
อ.ชนัษฎา  จุลลัษเฐียร 
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- Etc. (แบบร่างคร้ังที่1 = เนื้องานการส่งแบบ Final) 
    - คร้ังที่ 2 ตรวจ Development = 15 % 

-  พัฒนาแบบ และแนวทางการผลิตจากการ  
 Comment ของกรรมการ 

- คร้ังที่ 3 ตรวจ Fixed Design = 20 % 
  - Fix แบบและกระบวนการผลิต 

-  คร้ังที่ 4 ตรวจ Final Model & Plate = 35 % 
- ต้นแบบผลงาน (Prototype) และ Plate Present 

 
-  ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 
เลขานุการฯ  แจ้งต่อที่ประชุม  เพื่อทราบเก่ียวกับผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา   

ประจ าภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  2553  ซึ่งผลการประเมินพบว่ามีนักศึกษาเข้าท าการประเมินน้อยมาก  และ
บางรายวิชาพบว่าไม่มีนักศึกษาเข้าท าการประเมินผลการสอนของอาจารย์  ที่ประชุม กรรมการ วิชาการคณะฯ  จึงได้
ก าหนดแนวทางในการประเมินผลการสอนฯ  โดยให้ฝ่ายนโยบายและแผน  ตลอดจนอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา  
ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  รวมทั้งก าหนดวิธีการ/แนวทางในการด าเนินการประเมินฯ  เพื่อกระตุ้นและปลูก
จิตส านึกให้นักศึกษาได้เห็นความส าคัญของการประเมิน  รวมทั้งให้ก าหนดกิจกรรมประเมินผลการสอนของอาจารย์โดย
นักศึกษาไว้ในแผนการสอนของทุกรายวิชา ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ   
 

-  การด าเนินงานในรายวิชาโครงการออกแบบทางอุตสาหกรรม 
เลขานุการฯ  แจ้งต่อที่ประชุม  เพื่อทราบเก่ียวกับการด าเนินงานในรายวิชาโครงการออกแบบทาง 

อุตสาหกรรม  ตามที่ประชุมกรรมการวิชาการคณะฯ  ครั้งที่ 3/2554  เมื่อวันที่  27  เมษายน  2554  พบว่ามีหัวข้อและ
รูปเล่มของโครงการออกแบบทางอุตสาหกรรม  บางหัวข้อชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ไม่ถูกต้องและสอดคล้องกัน  
ตลอดจนเล่มโครงการออกแบบทางอุตสาหกรรม  มีรูปแบบและการจัดพิมพ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของวิทยานิพนธ์  ที่
ประชุม กรรมการ วิชาการคณะฯ  จึงเห็นควรให้ด าเนินการตรวจสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ทั้งชื่อภาษาไทยและชื่อ
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน  ตลอดจนการจัดท ารูปแบบและการจัดพิมพ์รูปเล่มให้ถูกต้องและเป็นไปตาม
มาตรฐานเพื่อสมควรแก่การเผยแพร่ต่อไป 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ   
 
  -  การจัดพิมพ์วารสารทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ  25  ปี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ใน
ปี  พ.ศ.2556 

เลขานุการฯ  แจ้งต่อที่ประชุม  เพื่อทราบเก่ียวกับการด าเนินงานในรายวิชาโครงการออกแบบทาง 
อุตสาหกรรม  ตามที่ประชุมกรรมการวิชาการคณะฯ  ครั้งที่ 3/2554  เมื่อวันที่  27  เมษายน  2554  เร่ือง  การจัด
แสดงผลงานทางวิชาการเนื่องในโอกาสที่คณะฯ  ครบรอบ  25  ปี ในปี พ.ศ.2556  เพื่อเป็นการแสดงถึงการพัฒนา
ทางด้านวิชาการของคณะฯ  ที่ประชุมกรรมการวิชาการคณะฯ  จึงเห็นควรให้มีการจัดท าหนังสือวารสารทางวิชาการฉบับ
พิเศษขึ้น  เนื่องในโอกาสที่ทางคณะฯ  ครบรอบ  25  ปี  จึงขอให้อาจารย์  พิจารณาเขียนบทความทางวิชาการ  เพื่อ
รวบรวมและตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับพิเศษดังกล่าว 
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  มติ  ที่ประชุมรับทราบ   

 
 

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


