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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  
คร้ังที่ 5 / 2555 

วันที่  27  มิถุนายน  2555 
ณ ห้องประชุม ว.ศรีสุโร  อาคารปฏิบัติงานการออกแบบอุตสาหกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

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

ผู้มาประชุม 
                                  
  1.  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุรกานต ์ รวยสูงเนิน   ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์   จันทะรี   กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาริน  บญุญาพุทธิพงศ์   กรรมการ 
4.  นายชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร   กรรมการ 
5.  นางรัตติกร  ศิริขันธ์  บุตรลา    กรรมการ 
6.  นายชวนะพล  น่วมสวัสดิ ์    กรรมการ 
7.  นางภาคินี  เปล่งดสีกุล     กรรมการ 
8.  นางสาวชนัษฎา  จลุลัษเฐียร    กรรมการ 
9.  นางวาสนา  รําเพยพล     เลขานุการ 

  10.  นางสาวฉัตรฤดี ประทุมไชย    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวอภิญญา  อาษาราช 
2. นายชิงชัย  ศิริธร 

 
เร่ิมประชุมเวลา   13.30 น. 
   ประธานฯ กล่าวเปิดการประชมุและดําเนนิการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 4/2555 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตรัิบรองรายงานการประชุมคร้ังดงักล่าว  โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองสืบเน่ือง 
 วาระที่  2.1  ความก้าวหน้าในการจัดทําหลักสตูรฯระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
             อ.ดร.ชนัษฎา  จุลลัษเฐียร  แจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับการดําเนินการจัดทําหลักสูตรฯระดับ
ปริญญาโท  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  ซ่ึงได้ดําเนินการจัดทํา  มคอ.2  และ  มคอ.3  เรียบร้อยแล้ว  ยังขาด
เพียงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ   
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ และได้มอบหมายให้  อ.ดร.ชนัษฎา  จุลลัษเฐียร  และนางวาสนา  รําเพยพล  
ดําเนินการประสานงานหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ    เพื่อที่จะได้ขออนุมัติเปิดหลักสูตรฯ  เพื่อจัดการเรียนการสอน  
ในปีการศึกษา  2556 
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ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 วาระที่  3.1  การจัดทําหลักสตูรระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
  ประธานฯ  ขอที่ประชุมพิจารณาการดําเนินการจัดโครงการสัมมนาเพื่อจัดทําหลักสูตรฯระดับ
ปริญญาเอก  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ข้อมูล  วางแผนการทํางาน  ระดมความคิด  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการจัดทําหลักสูตรฯ 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ดําเนินการจัดโครงการดังกล่าวข้ึนในวันที่  23  กรกฎาคม  2555  
ณ  วิชชิ่งทรี  รีสอร์ท  โดยได้มอบหมายให้นางสาวฉัตรฤดี  ประทุมไชย  ดําเนินการจัดทําโครงการดังกล่าวต่อไป 
  

วาระที่  3.2  แต่งตั้งคณะกรรมการในการทํางานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม 

  เพื่อให้การดําเนินงานของหลักสตูรฯ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  ประธานฯ  ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการในการทํางานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  และ 
ซ่ึงประกอบด้วย  1) คณะกรรมการฝ่ายบริหาร  2) คณะกรรมการฝ่ายกิจการ และพัฒนานักศึกษา  3)  คณะกรรมการ
ฝ่ายวชิาการ  ซ่ึงมีหน้าที่ในการทํางานดังต่อไปนี้     

                                                                                                                                                    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานหลักสตูรฯ 

เลขา และผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการฝ่ายกิจการ และ
พัฒนานักศึกษา 

กรรมการฝ่ายวิชาการ กรรมการฝ่ายบริหาร 

1. อ.ชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. ผศ.วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ 
3. อ.รัตติกร  ศิริขันธ์  บุตรลา 
4. ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน 
 
 
ผู้ประสานงาน นส.ฉัตรฤดี ประทุมไชย 

1. อ.ชวนะพล  น่วมสวัสดิ ์
2. อ.อภิญญา  อาษาราช 
3. อ.ขวัญหทัย  ธาดา 
4.  อ.ณัฏฐพงศ์  พรหมพงศธร 
5. อ.ภาคินี  เปล่งดีสกุล 
 
ผู้ประสานงาน นายจักริน  เงินทอง 

1.  ผศ.ธนสิทธิ์ จันทะรี 
2.  อ.ดร.ชนัษฎา จลุลัษเฐียร 
3.  อ.ขาม จาตุรงคกุล 
4.  อ.ชิงชัย ศิริธร 
5.  อ.ฐิติพร  ฌานวังศะ 
 
ผู้ประสานงานนางกชามาส  ทินราช 
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หน้าของคณะกรรมการแต่ละฝา่ย 
 
ลําดับที ่ หน้าที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 

กรรมการฝ่ายวิชาการ 
1 การจัดการเรียนการสอน 

ร่างหลักสูตร ป.โท ป.เอก 
อ.ดร.ชนัษฎา  จุลลษัเฐียร 
 

2 บูรณาการการเรียนการสอน 
การติดต่อหน่วยงานภายนอก 

อ.ฐิติพร  ฌานวังศะ 

3 ส่งเสริมการทําวิจัย บทความของหลักสูตร ผศ.ธนสิทธิ์  จนัทะรี   
4 ศูนย์การออกแบบ 

บริการวิชาการ 
บริหาร  Gallery 

อ.ดร.ชนัษฎา  จุลลษัเฐียร  
อ.ขาม  จาตุรงคกุล 

5 การทํา  E-Learning 
การทํา  Web-Site  หลักสูตร 

อ.ชิงชัย  ศิริธร 

กรรมการฝ่ายกิจการและพัฒนานักศึกษา 
1 กิจกรรมของคณะหรือมหาวิทยาลัย 

นิทรรศการโครงการออกแบบ (Thesis) 
การแสดงผลงานนศ. 

อ.ชวนะพล  น่วมสวสัดิ ์
อ.อภิญญา  อาษาราช 

2 กิจกรรมต่างๆของหลักสูตร 
ทัศนศึกษา 
ช่างคึด 

อ.ชวนะพล  น่วมสวสัดิ ์
อ.ขวัญหทัย  ธาดา 

3 การประกวดแบบ / workshop 
การบริการชุมชน 
 

อ.ชวนะพล  น่วมสวสัดิ ์
อ.ณัฏฐพงศ์  พรหมพงศธร 
อ.ภาคินี  เปล่งดีสกุล 

กรรมการฝ่ายบริหาร 
1 ภาระงานอาจารย์  บุคลากร 

การจัดการบุคลากร 
 

ผศ.วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ 

2 แผน / โครงสร้างหลักสูตร 
การจัดสภาพแวดล้อม 
การประเมินหลักสูตร IQA 
สัมมนาหลักสตูร 

อ.ชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร 
ผศ.สุรกานต์  รวยสงูเนิน 

3 ประชาสัมพนัธ์หลักสูตร 
วัสดุรายวชิา  อาจารย์  เจ้าหนา้ที่ 

อ.รัตติกร  ศิริขันธ์  บุตรลา 

 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 วาระที่  4.1  รายงานการใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ  2555  ณ  วันที่  21  มิถุนายน  2555 
    ประธานฯ  แจง้ให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับงบประมาณที่ใชไ้ด้  ประจําปีงบประมาณ  2555   ณ  วันที่  
21  มิถุนายน  2555  เป็นดังนี ้
 
               สาขาวชิาการออกแบบอุตสาหกรรม  หลักสูตรโครงการปกติ  (35% ล่าง) 

รหัส 
 

รายการ งบประมาณ 
 

รวมผูกพัน
และเบิกจ่าย 

 

คงเหลือ 
 

งบอุดหนุนงบการจัดการเรียนการสอน 35% หลัง 
0401 ค่าตอบแทนอาจารย์ภายนอกและวิทยากรพิเศษ 150,000 20,220 129,780 
0402 ค่าวัสดุรายวชิา 300,000 86,313.66 213,686.34 
0403 ทัศนศึกษา (ในรายวิชา) 150,000 102,425 47,575 
0404 สนับสนนุการประกวดแบบ / Workshop 150,000 16,710 133,290 
0405 สํารองความเสี่ยง / ค่าใชส้อยอ่ืนๆ 70,356 4,290.90 66,065.35 
รวมรายจ่ายหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม  หลักสูตรปกต ิ 820,356.25 229.959.56 590,396.69 

 
       สาขาวชิาการออกแบบอุตสาหกรรม  หลักสูตรโครงการพิเศษ  (35% ล่าง) 

รหัส 
รายการ 

งบประมาณ 
รวมผูกพัน
และเบิกจ่าย 

คงเหลือ 
งบอุดหนุนงบการจัดการเรียนการสอน 35% หลัง 

0601 ค่าตอบแทนอาจารย์ภายในและภายนอก 1,100,000 623,500 476,500 
0602 ค่าวิทยากรพิเศษ 100,000 1,000 99,000 
0603 ค่าดําเนนิการตรวจ  Project  ID 51,500 42,825 8,675 
0604 สนับสนนุกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา 120,000 80,838 39,162 
0605 นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 60,000 44,099 15,901 
0606 สํารองความเสี่ยง / ใช้สอยอ่ืนๆ 55,881 8,680 47,201 
รวมรายจ่ายหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม  โครงการพิเศษ 1,487,381 800,942 686,439 

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