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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  

คร้ังที่ 4 / 2555 
วันที่  30  พฤษภาคม  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 3/2555 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตริับรองรายงานการประชุมคร้ังดงักล่าว  โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องสืบเนื่อง 
 วาระที่  2.2  ความก้าวหน้าในการจัดท าหลักสตูรฯระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
             อ.ดร.ชนัษฎา  จุลลัษเฐียร  แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการด าเนินการจัดท าหลักสูตรฯระดับ
ปริญญาโท  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  ซึ่งได้ด าเนินการจัดท า  มคอ.2  และ  มคอ.3  เรียบร้อยแล้ว  ยังขาด
เพียงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ  และประวัติของอาจารย์ประจ าของหลักสูตรฯ   
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
    

วาระที่  2.3  การประเมินหลักสูตรฯ (IQA)  ประจ าปี  2554  ของสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
  ประธานฯ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการด าเนินการจัดท าเอกสารประเมินคุณภาพภายในของ
หลักสูตรฯ  ประจ าปี  2554  ตามที่ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดของตัวชี้วัด  ที่หลักสูตรฯจะตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน  ประจ าปี  2554  ซึ่งยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  ในตัวชี้วัดที่ 2.9  (บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี)   ตัวชี้วัดที่  2.10  (คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)  และตัวชี้วัดที่  9.1  (ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน)   
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  และได้มอบหมายให้นางสาวฉัตรฤดี  ประทุมไชย  ด าเนินการส่งรายละเอียด
ข้อมูลตัวชี้วัดดังกล่าว  เพื่อให้การด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรฯ  ประจ าปี 2554  เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและนโยบาย
ด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น   
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระที่  3.1  เกณฑ์การให้คะแนนและข้อก าหนดการส่งงาน  รายวิชาวิธีวิจัยทางการออกแบบอุตสาหกรรม 

ประธานฯ  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนและข้อก าหนดการส่งงาน  รายวิชาวิธีวิจัย 
ทางการออกแบบอุตสาหกรรม  ประจ าปีการศึกษา  2555  เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการท าโครงการออกแบบทาง
อุตสาหกรรมของนักศึกษา  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นไปด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อย  และมีประสิทธิภาพ  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1.  การวัดผลรายวิชา 
คะแนนเต็ม  100  คะแนน  แบ่งเป็น 

1.1  หาข้อมูล  10% 
1.2  สอบหัวข้อ  10%   (สอบไม่ผ่านในครั้งแรก ครั้งที่สองลดเหลือ 5%) 
1.3  สอบบทที่ 1-2  25% 
1.4  สอบบทที่ 3 (ส่วนแรก)20% 
1.5  สอบบทที่ 3 (ส่วนหลัง)20% 
1.6  ที่ปรึกษา  15% 

2.  ข้อก าหนดการส่งงาน 
ในการข้ึนสอบแต่ละคร้ังนักศึกษาต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาโครงการออกแบบ   

อย่างน้อย 2 ครั้ง  หากนักศึกษาไม่เข้าพบหรือเข้าพบน้อยกว่า 2 ครั้ง  จะไม่อนุญาตให้ขึ้นสอบ  ทั้งนี้  พิจารณาจาก
หลักฐานการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา  ซึ่งนักศึกษาต้องลงลายมือชื่อในการเข้าพบในแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ทุกครั้ง 

3.  การหักคะแนนกรณีส่งงานไม่ตรงตามก าหนด 
3.1  หัก 25% ของคะแนนที่ได้ในคร้ังนั้น  หากส่งงานหลังเวลา 12.00 น. ของวัน 
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ก าหนดส่ง 

3.2  หัก 50% ของคะแนนที่ได้ในคร้ังนั้น   
   กรณีที่ 1 หากส่งงานหลังเวลา 16.30 น.ของวันก าหนดส่ง 
   กรณีที่ 2 เมื่อนักศึกษามา Present ช้ากว่าก าหนด (นักศึกษาควรมาเตรียม 

น าเสนอก่อนเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง  เนื่องจากอาจมีการเลื่อนเวลาเร็วขึ้นตามความเหมาะสมในการตรวจ) 
3.3  ไม่รับงานทุกชนิด หากส่งงานเกินจากก าหนดวันส่งงาน  แต่อนุญาตให้นักศึกษา 

ขึ้นน าเสนอปากเปล่าโดยไม่มีสื่อใดๆ ส่วนการให้คะแนนจะพิจารณาจากความสมบูรณ์ในการน าเสนอเท่านั้น   
    3.4  ปรับตก (F) หากนักศึกษาไม่ขึ้นสอบตามก าหนดการสอบในครั้งนั้น  โดยไม่มี
เหตุอันสมควร 
 

 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ  และได้มอบหมายให้  นางสาวฉัตรฤดี  ประทุมไชย  
ด าเนินการจัดท าเป็นประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เพื่อแจ้งให้นักศึกษาทราบและปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป 

 
วาระที่  3.2  การสรรหาประธานคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 

  ตามที่  ผศ.วาริน  บุญญาพุทธิพงศ์  ได้ลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2555 นั้น  ที่ประชุมได้พิจารณาสรรหาประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  เพื่อให้การด าเนินงานของหลักสูตรฯ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  
  มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้แต่งตั้ ง   ผศ.สุรกานต์   รวยสูงเนิน  เป็นประธานคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ  และให้แต่งตั้ง  ผศ.วาริน  บุญญาพุทธิพงศ์  เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  และ
มอบหมายให้  นางสาวฉัตรฤดี  ประทุมไชย  ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป   
 
 วาระที่  3.3  การรับสมัครอาจารย์ 
  ตามที่  นายชิงชัย  ศิริธร  มีความประสงค์สมัครเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  เงิน
งบประมาณแผ่นดิน  ต าแหน่งอาจารย์  เพื่อสอนในสายวิชากราฟิกและมัลติมีเดีย สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ซึ่งบุคคลดังกล่าว  มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ ก.บ.ม.  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ( ฉบับที่ 10 / 2551 )  ลงวันที่  29  ธันวาคม  2551  มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิก
และมัลติมีเดีย  มีประสบการณ์ด้านการสอนที่สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นระยะเวลา  4  ปี  (เป็นอาจารย์  ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  จ้างโดยใช้เงินรายได้ของ
คณะฯ)  ซึ่งมีรายละเอียดประวัติและผลงานตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้  นายชิงชัย  ศิริธร  ด าเนินการยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานต่างๆ
ที่การเจ้าหน้าที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เพื่อเสนอกรรมการประจ าคณะฯ  และมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 วาระที่  3.4  การขอลาศึกษาต่อของอาจารย ์
  ด้วยนางรัตติกร  ศิริขันธ์  บุตรลา  ได้ขอลาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรม   คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  2555  โดยมี  นายชล-
วุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร  เป็นผู้รับมอบภาระงาน  (ภาระงานในส่วนของที่ปรึกษาโครงการออกแบบทางอุตสาหกรรม
ของนักศึกษา  นางรัตติกร  ศิริขันธ์  บุตรลา  ยังคงรับเป็นที่ปรึกษาเหมือนเดิม) 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้  นางรัตติกร  ศิริขันธ์  บุตรลา  ด าเนินการยื่นเร่ืองขอลาศึกษาต่อ   
ที่การเจ้าหน้าที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เพื่อเสนอกรรมการประจ าคณะฯ  และมหาวิทยาลัยต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 วาระที่  4.1  รายงานการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ  2555  ณ  วันที่  25  พฤษภาคม  2555 
    ประธานฯ  แจง้ให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับงบประมาณที่ใชไ้ด้  ประจ าปีงบประมาณ  2555   ณ  วันที่  
25  พฤษภาคม  2555  เป็นดังนี้ 
 
               สาขาวชิาการออกแบบอุตสาหกรรม  หลักสูตรโครงการปกติ  (35% ล่าง) 

รหัส 
 

รายการ งบประมาณ 
 

รวมผูกพัน
และเบิกจ่าย 

 

คงเหลือ 
 

งบอุดหนุนงบการจัดการเรียนการสอน 35% หลัง 
0401 ค่าตอบแทนอาจารย์ภายนอกและวิทยากรพิเศษ 150,000 21,970 128,030 
0402 ค่าวัสดุรายวชิา 300,000 82,553.66 217,446.34 
0403 ทัศนศึกษา (ในรายวิชา) 150,000 102,425 47,575 
0404 สนับสนนุการประกวดแบบ / Workshop 150,000 16,710 133,290 
0405 ส ารองความเสี่ยง / ค่าใชส้อยอื่นๆ 70,356 3,450.90 66,905.35 
รวมรายจ่ายหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม  หลักสูตรปกติ 820,356.25 227.109.56 593,246.69 

 
       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 44,284 15,716 
0606 ส ารองความเสี่ยง / ใช้สอยอื่นๆ 55,881 2,680 53,201 
รวมรายจ่ายหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม  โครงการพิเศษ 1,487,381 763,011 724,370 

 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 16.30  น. 
 
นางสาวฉัตรฤดี  ประทุมไชย 
   ผู้จดบนัทึกการประชุม 
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