
 

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร ์

ครั้งที่ 9/2564 

วันอังคารที ่ 3  เดือนสิงหาคม   พ.ศ. 2564  

เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมคณะวศิวกรรมศาสตร์ ผา่นสื่ออเิล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams 

 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 

1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์       ประธานกรรมการ 

       (รศ.ดร.ณัฐพงศ์  ดำรงวริิยะนุภาพ)  

2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร     กรรมการ 

     (ผศ.ดร.นพรัตน์  เกตุขาว) 

3. รองคณบดีฝ่ายวจิัยและพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรม   กรรมการ 

        ประธานหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

       (ดร.อภชิาต  บัวกล้า)  

4. รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพ     กรรมการ    

(อ.อธิคม  บุญซื่อ) 

5. รองคณบดฝี่ายพัฒนานสิิตและสื่อสารองค์กร     กรรมการ 

(ผศ.ดร.ปิยพงษ์ สุวรรณมณโีชติ) 

6. ประธานหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  กรรมการ 

   (ผศ.ดร.อภศิักดิ์  วทิยาประภากร) 

7. ประธานหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  กรรมการ 

        (ผศ.ดวงด ี แสนรักษ์) 

8. ประธานหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  กรรมการ 

(ผศ.ดร.วสันต์  คำสนาม) 

9. ประธานหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  กรรมการ 

(ผศ.ดร.ปรีดา  ไชยมหาวัน)  

10. ประธานหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  กรรมการ 

(รศ.ดร.จงลักษณ์  พาหะซา) 

11. ประธานหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กรรมการ 

(ดร.รัชนีวรรณ  อังกุรบุตร์) 

12. อาจารย์ประจำคณะวศิวกรรมศาสตร์     กรรมการ 

      (ผศ.ดร.สุธรรม  อรุณ) 

13. รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน      เลขานุการ 

(นางสาวพมิพ์ผกา  แก้วษา) 

14. นักวเิคราะห์นโยบายและแผน       ผู้ช่วยเลขานุการ 

           (นายรณภัทร  อักษรศริิ) 
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รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากตดิภารกิจ) 

15. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้   กรรมการ 

     (รศ.ดร.เชวศักดิ์  รักเป็นไทย) 

 

เริ่มประชุม  

เวลา 09.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 

เรื่อง สรุปเรื่อง มติที่ประชุม 
ผู้ที่ได้รับ 

มอบหมาย 

1.1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุม 

ทราบ 

ประธานแจ้งใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการประจำ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ทราบ ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา

ต้น ปีการศึกษา 2564 ให้จัดในรูปแบบ

ออนไลน์ แต่ถ้าหากมีความจำเป็นที่ต้องให้

นสิิตเข้ามาเรียนในพืน้ท่ีคณะฯ ก็สามารถทำ

ได้โดยจะต้องพจิารณาเป็นกรณีไป  

2. ให้จัดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น  

ปีการศึกษา 2564 เป็นรูปแบบออนไลน์ 

และให้ประธานหลักสูตรแจ้งอาจารย์ภายใน

สังกัดให้เตรียมการเร่ืองดังกล่าวด้วย 

3. การจัดการเรียนการสอนหลังการสอบ

กลางภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 

มหาวทิยาลัยมแีนวโนม้ยังคงให้จัดในรูปแบบ

ออนไลน์ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ท่ี

ประชุมทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ ประธาน

หลักสูตร 

1.2  รายงานความก้าวหน้า 

การเบิกจ่ายงบประมาณ

รายจ่ายคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

ประจำป ีงบประมาณ 

2564 

รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ แจ้งความก้าวหน้า

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

2564 ของคณะว ิศวกรรมศาสตร ์  ตาม

เอกสารแนบวาระการประชุม 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

1.3 รายงานงบประมาณ

ศูนย ์ว ิจ ัยและบร ิการ

ว ิ ชาการว ิ ศ ว ก ร ร ม 

ประจำเด ือนกรกฎาคม 

2564 

รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ แจ้งบัญชีรับ – จ่าย 

ของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม 

ประจำ เด ื อนกรกฎาคม 2564 ให ้ กั บ

คณะกรรมการประจำคณะฯ ทราบโดยมี

ยอดเง ินคงเหลือในบัญชี เง ินฝากธนาคาร

จำนวน 453,785.69 บาท โดยแบ่งเป็น 

1. ส่วนกลาง จำนวน 279,499.82 บาท 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 

เรื่อง สรุปเรื่อง มติที่ประชุม 
ผู้ที่ได้รับ 

มอบหมาย 

2. หลักสูตรโยธา จำนวน 39,917.88 บาท 

3. หลักสูตรเครื่องกล จำนวน 38,618 บาท 

4. หลักสูตรไฟฟา้ จำนวน 78,154.12 บาท 

5. หลักสูตรอุตสาหการ จำนวน 10,095 บาท 

6. ดอกเบ้ียธนาคาร จำนวน 7,500.87 บาท 

รายละเอยีดตามเอกสารแนบวาระการประชุม 

1.4 รายงานบัญชีกองทุนเพื่อ

นสิิตคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานสิิตฯ แจ้งรายงานบัญชี

กองทุนเพื ่อนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำ 

เดือนกรกฎาคม 2564 โดยมียอดเงินบริจาค

คงเหลอื 343,134.34 บาท 

รายละเอยีดตามเอกสารแนบวาระการประชุม 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

1.5 สรุปการเบิกจ่ายเอกสาร

การเงินล่าชา้ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ รายงานการเบิกจ่าย

เอกสารทางการเง ินล ่าช ้า ประจำเด ือน

กรกฎาคม 2564 มจีำนวน 2 รายการ ดังนี้ 

1. กรณี ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องสำรวจของ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 5 รายการ 

เป ็นจำนวนเง ิน 33,170 บาท  ของ

บริษัทฮอลลีวู้ด จำกัด เนื่องจาก บริษัทได้

จัดส่งใบส่งของและใบเสนอราคาซึ่งลงวันที่

เป็นวันเดียวกันทั้งหมด จำนวน 5 ฉบับ จึง

ทำให ้ เจ ้าหน ้าท ี ่พ ัสด ุ เก ิดความเข ้า ใจ

คลาดเคล ื ่ อนและส ่ งผลให ้ เก ิดความ

ผิดพลาดในการจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย 

โดยได้ทำการเอกสารเบิกจ่ายเป็นจำนวน 5 

ฉบับ ซึ่งเข้าข่ายลักษณะของการแบ่งซื้อแบ่ง

จ้าง  

 2.  กรณี จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดมอเตอร์) 

จำนวน 1 รายการ  ยอดเงิน 12,000 บาท

เนื่องจากผู้ขายไม่สามารถส่งสินค้าให้กับ

คณะได้ทันตามใบสั ่งซ ื ้อที ่ได ้ถึงกำหนด 

ในวันที่ 28 พ.ค. 2564 จึงทำให้เกิดความ

ล่าช้าและไม่เป็นไปตามข้อตกลงตามใบสั่ง

ซื้อ หากเกินกำหนดระยะเวลาทางร้านควร

จะแจ้งกลับมาให้คณะทราบ เพื ่อจะได้

ดำเนินการยกเลิกใบสั ่งซื ้อไปก่อน และ

มติ ที่ประชุมรับทราบ และ

กำชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัด

จ้างเพิ่มความระมัดระวังใน

การดำเน ินการด ังกล ่ าว

ต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 

เรื่อง สรุปเรื่อง มติที่ประชุม 
ผู้ที่ได้รับ 

มอบหมาย 

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ตามระเบียบ

พัสดุ  

1. 6  สร ุปข ้อม ู ลการอบรม 

สัมมนา นำเสนอผลงาน และ

บริการวชิาการ ของบุคลากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประจำเดือนกรกฎาคม 

2564 

รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ รายงานสรุปผลข้อมูล 

การอบรม สัมมนา นำเสนอผลงาน และบริการ

วิชาการ ของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประจำ เด ือนกรกฎาคม  2564 โดยมี

รายละเอยีดตามเอกสารแนบวาระการประชุม 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

1.7 รายงานการปฏิบัติงาน

สายของบุคลากรสาย 

สนับสนุนประจำเดือน

กรกฎาคม 2564 

รองคณบดีฝ ่ายบริหารฯ  รายงานผลการ

ปฏิบัติงานสายของบุคลากรสายสนับสนุน 

ประจำ เด ือนกรกฎาคม  2564 โดยมี

รายละเอยีดตามเอกสารแนบวาระการประชุม 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

1 . 8  ขอสำ รวจ รา ยก า ร

สิ่งก่อสร้างเพื่อจัดทำคำ

ข อ ต ั ้ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ

ร า ย จ ่ า ย ป ร ะ จ ำ ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ แจ้งในที่ประชุมเพื่อ

ขอสำรวจรายการสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดทำคำขอตัง้

งบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 โดยให้ประธานหลักสูตรสำรวจ

และส่งข ้อม ูลให ้ก ับคณะเพื ่อรวบรวมส่ง 

กองแผนงาน ก่อนวันท่ี 15 ตุลาคม 2564 

รายละเอยีดตามเอกสารแนบวาระการประชุม 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ ประธาน

หลักสูตร 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

เรื่อง สรุปเรื่อง มติที่ประชุม 
ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 

2.1 พิจารณารับรองรายงาน

การประชุม คณะกรรมการ

ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ครัง้ท่ี 8/2564  

ตามท่ี คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ได้กำหนดให้ม ีการประช ุมคณะกรรมการ

ประจำคณะวศิวกรรมศาสตร์ ครัง้ท่ี 8/2564 

เมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นัน้ 

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำสรุปรายงานการ

ประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

โดยท่ี ผศ.ดวงดี แสนรักษ์ ได้ให้ขอ้เสนอแนะ ดังนี้ 

1. ผู้ท ี ่ ได ้ ร ับมอบหมาย ในวาระท ี ่  4 .5 

มอบหมาย ผศ.ดร.ดำรงค์  อมรเดชาพล 

หรือไม ่

มต ิท่ีประชุมได้พิจารณารายงาน

การประชุม คณะกรรมการ

ประจำ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

คร้ังท่ี 8/2564 วันพุธท่ี  

6 กรกฎาคม 2564 โดยมมีต ิ

ให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ของ ผศ.ดวงดี  แสนรักษ์  

ฝ่ายเลขานุการ 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

เรื่อง สรุปเรื่อง มติที่ประชุม 
ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 

2. ปร ับแก ้ถ ้อยคำ จากคำว ่า “ระเบียบ” เป็น 

“ประกาศ” ในมติวาระที่ 4.7 เพื่อให้สอดคล้อง

กลับชื่อวาระ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนือ่ง 

เรื่อง สรุปเรื่อง มติที่ประชุม 
ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 

- ไม่ม ี-    

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

เรื่อง สรุปเรื่อง มติที่ประชุม 
ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 

4.1 ติดตามความก้าวหน้า

ของการดำเนินโครงการ

ในแผนปฏิบัติการและ

กิจกรรมภายในคณะ

ว ิ ศ ว ก ร ร มศา สต ร์  

ประจำปีงบประมาณ 

2564 

รองคณบดีฝา่ยบริหาร ฯ  ได้ติดตามความกา้วหนา้

ของการดำเนนิโครงการในแผนปฏบัิตกิาร 

และกิจกรรมภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประจำปงีบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอยีด

ตามเอกสารแนบวาระการประชุม โดยท่ี รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการฯ  

ได้ช้ีแจงเร่ืองทุนอุดหนุนโครงงานวศิวกรรม  

ในภาคการศึกษาต้น ปกีารศึกษา 2564 

หลักสูตรวศิวกรรมโยธาสามารถเบิกทุนอุดหนุนฯ  

ได้ โดยให้หลักสูตรจัดทำเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ

ดำเนนิการตามขั้นตอน และทำการเบิกจ่ายให้

เสร็จสิ้นก่อนวัน 31 สิงหาคม 2564 

มต ิ  ที ่ประช ุมเห ็นชอบ 

ผลการดำเน ินงานของ

โครงการในแผนปฏบัิตกิาร

ป ร ะ จ ำ ป ี ง บ ป ระ มา ณ 

2564  

 

4.2 ขอความเห็นชอบขั้นตอน

การจัดการข้อร้องเรียน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

(ฉบับปรับปรุง) 

รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ แจ้งในที ่ประชุมเพื่อ 

ขอความเห็นชอบขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน

คณะว ิศวกรรมศาสตร ์  (ฉบ ับปร ับปร ุ ง ) 

รายละเอยีดตามเอกสารแนบวาระการประชุม 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบขั้นตอน

การจัดการข้อร้องเรียน 

คณะว ิศวกรรมศาสตร์  

(ฉบับปรับปรุง) 

 

4.3  ขอความ เห ็ นชอบ

องค์ประกอบ คณะกรรมการ

พิจารณาข้อร้องเรียน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

(ใหม่) 

รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ แจ้งในที่ประชุมเพื ่อขอ

ความเห ็นชอบองค์ประกอบคณะกรรมการ

พิจารณาข้อร้องเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เพื่อนำไปจัดทำเป็นร่างประกาศการจัดการข้อ

ร้องเรียนของคณะฯ เนื่องจากคณะกรรมการฯ 

ชุดปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นคณะผู้บริหาร อาจจะไม่

มติ  ท ี ่ ประช ุ มเห ็ นชอบ

องค์ประกอบคณะกรรมการ

พ ิ จารณาข ้ อร ้ องเร ี ยน  

คณะว ิศวกรรมศาสตร์   

(ชุดใหม่) ตามที่เสนอ และ

มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 

รองคณบดีฝ่าย

บริหารฯ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

เรื่อง สรุปเรื่อง มติที่ประชุม 
ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 

เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ

พิจารณาข้อร้องเรียน โดยที่คณะกรรมการได้ให้

ข ้อ เสนอแนะองค ์ประกอบคณะกรรมการ

พจิารณาข้อร้องเรียน ประกอบด้วย  

1. ตัวแทนอาจารย์ จำนวน 1 ท่าน  

    เป็นประธานคณะกรรมการ 

2. ตัวแทนอาจารย์ จำนวน 1 ท่าน  

    เป็นกรรมการ 

3. ตัวแทนผู้บริหารคณะฯ จำนวน 1 ท่าน  

เป็นกรรมการ 

4. ตัวแทนพนักงานสายสนับสนุน สำนักงาน

คณะฯ จำนวน 1 ท่าน เป็นกรรมการ 

5. ตัวแทนพนักงานสายสนับสนุน (ครู) จำนวน 

1 ท่าน เป็นกรรมการ 

6. ตัวแทนบุคลากรภายในคณะฯ จำนวน 1 ท่าน 

เป็นเลขานุการ 

จัดทำ (ร่าง) แนวปฏิบัติการ

จ ัดการข ้อร ้องเร ียนของ 

คณะว ิ ศวกรรมศาสตร์   

พ.ศ. 2564 เสนอที่ประชุม

เพื่อพิจารณาในการประชุม

คร้ังต่อไป 

4.4 ขออนุมัติรายชื่อผู้ได้รับ

ทุนอุดหนุนโครงงานทาง

ว ิศวกรรม ประจำปี

งบประมาณ 2564 

รองคณบดีฝ ่ายวิชาการฯ แจ้งในที ่ประชุมเพื่อ 

ขออนุมัติรายชื ่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนโครงงานทาง

วิศวกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด

ตามเอกสารแนบ 

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

รายชื ่อผู้ได้รับทุนอุดหนุน

โครงงานทางว ิศวกรรม 

ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 

เรื่อง สรุปเรื่อง มติที่ประชุม 
ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 

5.1 รายงานการติดตาม

ความค ื บหน ้ าก า ร

จัดทำ Green Office 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฯ รายงานความคืบหน้า

การจัดทำ Green Office คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ดังนี้ 

1. รายงานผลประหย ัด สำน ักงานคณะฯ 

ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 

ทรัพยากร เป้าหมาย ผล 

น้ำ 5% ลดลง 20.6% 

ไฟฟา้ 8.2% ลดลง 8.1% 

กระดาษ 5% ลดลง 16.2% 

นำ้มัน 5% ลดลง 29.6% 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 

เรื่อง สรุปเรื่อง มติที่ประชุม 
ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์จะเข้ารับการประเมิน

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30  

– 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ และขอเชิญ

คณะผู้บริหารเข้าร่วมในวันและเวลาดังกล่าว

ด้วย 

3. กำหนดการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการ

ประเมิน ดังนี ้

- วันที่ 4 ส.ค. 64 ซักซ้อมความเข้าใจให้กับ  

หัวหน้าหมวดครัง้ท่ี 1 

- วันท่ี 10 ส.ค. 64 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 

- วันที่ 11 ส.ค. 64 ช่วงเช้า ทำความสะอาด

อาคาร 

- วันที่ 11 ส.ค. 64  ช่วงบ่าย ซักซ้อมความ

เข้าใจให้กับหัวหน้าหมวดครัง้ท่ี 2  

- วันท่ี 13 ส.ค. 64 ช่วงเชา้ซักซ้อมความ

เข้าใจใหก้ับบุคลากรในคณะดำเนนิงานทุกคน 

- วันที่ 13 ส.ค. 64 ช่วงบ่ายทำความสะอาด 

พื้นท่ีประเมิน พร้อมท้ังประกวด 5 ส 

- วันที ่  16 ส.ค. 64 เข ้าร ับการประเมิน

สำนักงานสีเขียว 

5.2 แนวทางการเบิกจ่าย

ทุนอุดหนุนโครงงาน

ทางวิศวกรรม 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ได้สำรวจแนวทางการ

เบิกจ่ายทุนอุดหนุนโครงงานทางวิศวกรรม 

สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 โดยที่ประธานหลักสูตร 

ทุกท่านแจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการเบิกทุน

อุดหนนฯ ในภาคการศึกษาต้น ท ี ่น ิส ิตเร ิ่ม

ดำเนินการจัดทำโครงงาน จำนวน 1,000 บาท

ต่อคน โดยประธานหลักสูตร ป.ตรี วศิวกรรมโยธา ได้

เสนอให้นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมโยธา หลักสูตร 

พ.ศ. 2565 ที ่เลือกแบบสหกิจศึกษา มีสิทธิ์

ได้รับการสนับสนุนเหมือนกับนิสิตที ่เลือกทำ

โครงงาน 

มติ  ที ่ประช ุมเห ็นชอบ 

แนวทางการ เบ ิ กจ ่ า ย

ทุนอุดหนุนโครงงานทาง

วิศวกรรม และมอบรอง

คณบด ี ฝ ่ า ยว ิ ช าการฯ 

จ ัดทำ (ร ่ าง )  ประกาศ

แนวทางการ เบ ิ กจ ่ า ย

ทุนอุดหนุนโครงงานทาง

วิศวกรรม (ฉบับปรับปรุง) 

และเสนอที่ประช ุม เพ ื่อ

พ ิจารณาในการประชุม

ครัง้ต่อไป 

รองคณบดี 

ฝ่ายวชิาการฯ 

5.3 ผลการดำเน ินงาน

ศูนย์ว ิจ ัยและบริการ

รองคณบดีฝ่ายวจิัยฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ เร่ือง

ผลการดำเน ินงานของศูนย์ว ิจ ัยและบริการ

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  




