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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  
คร้ังที่ 6 / 2555 

วันที่  20  กรกฎาคม  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.  นางสาวชนัษฎา  จลุลัษเฐียร    กรรมการ 
8.  นางวาสนา  รําเพยพล     เลขานุการ 

  9.  นางสาวฉัตรฤดี ประทุมไชย    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นางภาคินี  เปลง่ดีสกุล    (ลาคลอด) 

  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวอภิญญา  อาษาราช 
2. นายชิงชัย  ศิริธร 
3. นางสาวขวัญหทัย  ธาดา 

 

เร่ิมประชุมเวลา   13.30 น. 
   ประธานฯ กล่าวเปิดการประชมุและดําเนนิการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 5/2555 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตรัิบรองรายงานการประชุมคร้ังดงักล่าว  โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองสืบเน่ือง 
 วาระที่  2.1  ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผน  ประจําปีงบประมาณ  2555 
             ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  คร้ังที่  5/2555  เม่ือวันที่  27  มิถุนายน  2555  มอบหมาย
ให้บุคลากรของหลักสูตรฯ  ดําเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหลักสูตรฯให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน  โดยต้องดําเนินการ
ขออนุมัติหลักการของโครงการต่างๆ  ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  31  สิงหาคม  2555  และดําเนินการเบิกจ่ายโครงการต่างๆ  ให้
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เสร็จสิ้น  ภายในวันที่  28  กันยายน  2555  นั้น  ประธานฯ  จึง ขอให้บุคลากรของสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
ดําเนินการจัดทําโครงการตามแผนการดําเนินงานของหลักสูตรฯ ให้เป็นไปตามกําหนดการ   ซ่ึงมีรายละเอียดแผนการดําเนินงาน  
ดังนี้ 
  
 วาระที่  2.2  การจัดทําหลักสูตรระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
    ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  คร้ังที่  5/2555  เม่ือวันที่  27  มิถุนายน  2555 มีมติ
ดําเนินการจัดโครงการสัมมนาเพื่อจัดทําหลักสูตรฯระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ข้อมูล  วางแผนการทํางาน  ระดม
ความคิด  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทําหลักสูตรฯ ข้ึนในวันที่  23  กรกฎาคม  2555  ณ  วิช
ชิ่งทรี  รีสอร์ท  โดยได้มอบหมายให้นางสาวฉัตรฤดี  ประทุมไชย  ดําเนินการจัดทําโครงการนั้น  เนื่องจากมีปัญหาในด้าน
งบประมาณในการดําเนินการ  จึงไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดการได้  ประธานฯ  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากําหนดวัน  และ
สถานที่ในการดําเนินการดังกล่าว 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ดําเนินการจัดโครงการดังกล่าวข้ึนในวันที่  17  สิงหาคม  2555  ส่วน
สถานที่ในการดําเนินโครงการ  มอบหมายให้นางสาวฉัตรฤดี  ประทุมไชย  ประสานงานกับ  ผศ.วาริน  บุญญาพุทธิ-พงศ์   และ อ.
ดร.ชนัษฎา  จุลลัษเฐียร   ในการจัดหาสถานที่และดําเนินการจัดทําโครงการดังกล่าวต่อไป 
 
 วาระที่  2.3  ความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์บริการออกแบบ  (สหกรณ์นักออกแบบ) 
  อ.ดร.ชนัษฎา  จุลลษัเฐียร  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับการดําเนินการจัดตัง้ศูนยบ์ริการออกแบบ  (สหกรณ์
นักออกแบบ)  ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ  ได้มีการมอบหมายงานให้กับนักศึกษา  (ในรายวิชา  805 491  Seminar  in  
Industrial  Design  1)  ในการเขียนแผนการตลาด  และแผนการทํางาน  โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานโครงการเป็นทีป่รึกษา  
มีแหล่งจําหน่ายผลงานที่  ตลาดต้นตาล  คอมเพล็กซ์  เป็นต้น  โดยผลงานของนักศึกษาที่จะวางจําหนา่ย  จะคัดเลือกจากผลงาน
ของนักศึกษาในงานชา่งคึด  หรือผลงานในรายวชิาตา่งๆ  ซ่ึงจะมีการติดแบรนด์ของสหกรณ์ก่อนจําหนา่ย  ส่วนรายได้ของ
ศูนย์บริการออกแบบ  (สหกรณ์นักออกแบบ)  คณะกรรมการดําเนินงานโครงการจะมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในเร่ืองดังกล่าว  
และจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในคราวต่อไป 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 วาระที่  3.1  การจัด – ย้ายห้องทํางานไปอาคารเขียนแบบ 
  ตามที่คณะฯ  ได้มีการปรับปรุงและจัดทําห้องทํางานสําหรับอาจารย์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  ณ  
อาคารเขียนแบบ  AR 05 ซ่ึงมีห้องทํางานจํานวน  9  ห้องนั้น ประธานฯ ขอที่ประชุมพิจารณาลําดับการดําเนินการจัด – ย้ายห้อง
ทํางานของอาจารย์  
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นดังนี้ 
  ห้องพักห้องที่  1    เป็นห้องทํางานของนายชวนะพล  น่วมสวัสดิ์ 
  ห้องพักห้องที่  2    เป็นห้องทํางานของนายชิงชัย  ศิริธร 
  ห้องพักห้องที่  3   เป็นห้องทํางานของนางภาคินี  เปล่งดีสกุล 
  ห้องพักห้องที่  4    เป็นห้องทํางานของนายณัฏฐพงศ์  พรหมพงศธร 
  ห้องพักห้องที่  5    เป็นห้องทํางานของนางสาวสุภาพร  อรรถโกมล 
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  ห้องพักห้องที่  6    เป็นห้องทํางาน ของนางรัตติกร  ศิริขันธ์  บุตรลา 
  ห้องพักห้องที่  7    เป็นห้องทํางานของนางสาวฐิติพร  ฌานวังศะ 
  ห้องพักห้องที่  8    เป็นห้องทํางานนายขาม  จาตุรงคกุล 
  ห้องพักห้องที่  9    เป็นห้องทํางานของนางสาวชนัษฎา  จุลลัษเฐียร 
  ซ่ึงมีรายละเอียดผังห้องทํางานดังนี้ 

 
วาระที่  3.2  การรับสมัครอาจารย์ 

  ตามที่  นางสาวอ่ิมหทัย  กันจินะ  มีความประสงค์สมัครเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  เงิน
งบประมาณแผ่นดิน  ตําแหน่งอาจารย์ (เลขประจําตําแหน่ง  2157)  ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 138/2554)  
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ลงวันที่  31  มกราคม  2554  เพื่อสอนในสายวิชาการออกแบบสิ่งทอ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ปฏิบัติงานสอนแทน  ผศ.วาริน  บุญญาพุทธิพงศ์  ที่ขอโอนย้ายไปรับราชการ
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)  ซ่ึงมีรายละเอียดประวัติและผลงานตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้  นางสาวอ่ิมหทัย  กันจินะ  ดําเนินการยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานต่างๆ
ที่การเจ้าหน้าที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  และมอบหมายให้นางสาวฉัตรฤดี  ประทุมไชย  เสนอเร่ืองเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯพิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 วาระที่  3.3  การประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ  (ป้ายไวนิลประจําเดือน) 

ประธานฯ  ขอให้ที่ประชุมพิจาณาเก่ียวกับการดําเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ  (ป้ายไวนิล 
ประจําเดือน)  เพื่อให้การประชาสัมพันธ์การดําเนินงานต่างๆ  ข่าวสาร  หรือผลงานของหลักสูตรฯเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  เป็น
ปัจจุบัน  และบุคคลภายนอกได้รับทราบการดําเนินงานในด้านต่างๆของหลักสูตร 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้  นางรัตติกร  ศิริขันธ์  บุตรลา  กํากับและติดตามการ 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ  (ป้ายไวนิลประจําเดือน)  ของนายจักริน  เงินทอง  โดยจะมีการกําหนดหัวข้อในการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรฯ  (ป้ายไวนิลประจําเดือน)  จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯเป็นประจําทุกเดือน  ซ่ึงหัวในการ
ประชาสัมพันธ์ประจําเดือนสิงหาคม  2555  คือ  การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ  จํานวน  4  โครงการ 

 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 วาระที่  4.1  รายงานการใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ  2555  ณ  วันที่  19  กรกฎาคม  2555 
    ประธานฯ  แจง้ให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับงบประมาณที่ใชไ้ด้  ประจําปีงบประมาณ  2555   ณ  วันที่  19  
กรกฎาคม  2555  เป็นดังนี ้
 
               สาขาวชิาการออกแบบอุตสาหกรรม  หลักสูตรโครงการปกติ  (35% ล่าง) 

รหัส 
 

รายการ งบประมาณ 
 

รวมผูกพัน
และเบิกจ่าย 

 

คงเหลือ 
 

งบอุดหนุนงบการจัดการเรียนการสอน 35% หลัง 
0401 ค่าตอบแทนอาจารย์ภายนอกและวิทยากรพิเศษ 150,000 34,470 115,530 
0402 ค่าวัสดุรายวชิา 300,000 240,118.42 59,881.58 
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0403 ทัศนศึกษา (ในรายวิชา) 150,000 172,881 22,881 
0404 สนับสนนุการประกวดแบบ / Workshop 150,000 54,890 95,110 
0405 สํารองความเสี่ยง / ค่าใชส้อยอ่ืนๆ 70,356 29,290.90 41,065.35 
รวมรายจ่ายหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม  หลักสูตรปกต ิ 820,356.25 531.650.32 288,705.93 

 
    
     สาขาวชิาการออกแบบอุตสาหกรรม  หลักสูตรโครงการพิเศษ  (35% ล่าง) 

รหัส 
รายการ 

งบประมาณ 
รวมผูกพัน
และเบิกจ่าย 

คงเหลือ 
งบอุดหนุนงบการจัดการเรียนการสอน 35% หลัง 

0601 ค่าตอบแทนอาจารย์ภายในและภายนอก 1,100,000 1,091,420 8,580 
0602 ค่าวิทยากรพิเศษ 100,000 92,460 7,540 
0603 ค่าดําเนนิการตรวจ  Project  ID 51,500 68,325 -16,825 
0604 สนับสนนุกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา 120,000 89,588 30,412 
0605 นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 60,000 44,099 15,901 
0606 สํารองความเสี่ยง / ใช้สอยอ่ืนๆ 55,881 16,904.40 38,976.60 
รวมรายจ่ายหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม  โครงการพิเศษ 1,487,381 1,402,796.40 84,584.60 

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