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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  

คร้ังที่ 1 / 2555 
วันที่  23  มกราคม  2555 

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.  นายชวนะพล  น่วมสวัสดิ์    กรรมการ  
7.  นางภาคินี  เปล่งดีสกุล     กรรมการ  
8.  นางสาวชนัษฎา  จุลลัษเฐียร    กรรมการ  
9.  นางวาสนา  ร าเพยพล     เลขานุการ 

  10.  นางสาวฉัตรฤดี ประทุมไชย    ผู้ช่วยเลขานุการ  
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวอภิญญา  อาษาราช 
2. นางสาวฐิติพร  ฌานวังศะ 
3. นางกชามาส  ทินราช 
4. นายจักริน  เงินทอง 

 
เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
   ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2554 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตใิห้แก้ไขดังนี้ 
  หน้าที่  3  บรรทัดที่  15  ระเบียบวาระที่  2.1  การจัดตั้งกลุ่มวิจัย  ให้เพิ่มเติมข้อความ  “โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ธนสิทธิ์  จันทะรี  เป็นประธานกลุ่มวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาริน  บุญญาพุทธิพงศ์  และนางสาวชนัษฎา  
จุลลัษเฐียร  เป็นผู้ด าเนินการจัดท าโครงการกลุ่มวิจัย”   

เมื่อแก้ไขแล้ว  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังดังกล่าว 
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ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องสืบเนื่อง 
 ระเบียบวาระที่ 2.1  การจัดตั้งสหกรณ์นักออกแบบ 
  อ.ดร.ชนัษฎา  จุลลัษเฐียร  ขอยกวาระนี้ไปเป็นเร่ืองสืบเนื่องในการประชุมคร้ังต่อไป  (ทั้งนี้  ได้ขอ
นัดหมายคณะกรรมการด าเนินงานจัดตั้งสหกรณ์นักออกแบบประชุมอีกคร้ัง) 
   
 ระเบียบวาระที่  2.2  ความก้าวหน้าในการจัดท าหลักสูตรฯระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม 
             เพื่อให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ  อ.ดร.ชนัษฎา  
จุลลัษเฐียร  ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาปฏิทินในการด าเนินการจัดท าหลักสูตรฯระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ด าเนินงานตามปฏิทินการด าเนินงานดังกล่าว  และได้
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ  เป็นดังนี ้
                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์  จันทะรี  เป็นประธานกรรมการ  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์  รวยสูงเนิน เป็นกรรมการ  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาริน  บุญญาพุทธิพงศ์ เป็นกรรมการ 
   นายชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร  เป็นกรรมการ  
   นางสาวชนัษฎา  จุลลัษเฐียร  เป็นกรรมการและเลขานุการ  
   นาย ปรีชา  ปั้นกล่ า   เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
   นายสักกฉัฐ  ศิวะบวร   เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
   รศ.ดร.พรสนอง  วงศ์สิงห์ทอง  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   นางสุพัตรา  ศรีสุก   เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
  ทั้งนี้  คณะกรรมการร่างหลักสูตรฯ  ได้นัดหมายประชุมเพื่อจัดท าร่างหลักสูตรฯระดับปริญญาโท  
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  ในวันที่  6  กุมภาพันธ์  2555  และได้มอบหมายให้คณะกรรมการร่างหลักสูตรฯได้
รวบรวม  และศึกษาหาข้อมูลหลักสูตรฯ  ของมหาวิทยาลัยอื่นๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ  ที่มีการจัดการเรียนการ
สอนระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม   เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการจัดท าร่างหลักสูตรฯ  ต่อไป  
โดยให้ส่งรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่  นางสาวชนัษฎา  จุลลัษเฐียร  ภายในวันที่  3  กุมภาพันธ์  2555  เพื่อรวบรวมเข้าที่
ประชุมต่อไป  ดังนี้ 
   นางสาวอภิญญา  อาษาราช  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
   นางสาวขวัญหทัย  ธาดา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
   นายชวนะพล  น่วมสวัสด์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
   นายชิงชัย  ศิริธร   มหาวิทยาลัยรังสิต  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาริน  บุญญาพุทธิพงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / UCE 
   นางสาวชนัษฎา  จัลลัษเฐียร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ แคนเบอร์รา  ออสเตรเลีย  
   นางสาวจันทนีย์  จิรัณธนัฐ  มหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น  
   นางภาคินี  เปล่งดีสกุล  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
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 ระเบียบวาระที่  2.3  ผลงานนักศึกษาที่จะจัด แสดงในงาน  Open  House 
  ประธานฯ  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดผลงานของนักศึกษาที่จะน าไปจัดนิทรรศการในงาน  
Open  House  ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ณ  อาคารสิม  ในระหว่างวันที่  22  -  25  กุมภาพันธ์  2555  โดยมี
รายละเอียดผลงานต่างๆตามรายละเอียดเอกสารที่แนบในที่ประชุม 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบผลงานที่จะน าไปจัดนิทรรศการ  ให้ส่ง
รายละเอียด (โจทย์) ผลงานแต่ละชิ้น  วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการจัดนิทรรศการ  ภายในวันที่  15  กุมภาพันธ์  2555  
และขอให้รวบรวมผลงานไว้ที่อาคารสิม  ภายในวันที่  18  กุมภาพันธ์  2555  เพื่อที่จะได้จัดนิทรรศการในวันที่  19 – 20  
กุมภาพันธ์  2555 
  
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ระเบียบวาระที่  3.1  การรับสมัครอาจารย์  
  ตามที่นางสาวกิติวรรณ  ไตรรัตนศิริชัย  มีความประสงค์สมัครเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่ง
อาจารย์  เพื่อสอนในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมี
ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิกและแอนนิเมชั่น  และก าลังศึกษาในระดับปริญญาโท  ในสาขาวิชาคอมมิวนิเคชั่น
ดีไซด์  มหาวิทยาลัยทามะอาร์ท  ประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งมีรายละเอียดประวัติและผลงานตามรายละเอียดเอกสารที่แนบในที่
ประชุม 
  มติ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบหมายให้นางสาวฉัตรฤดี  ประทุมไชย  ด าเนินการประสานงาน
และจัดท าเร่ืองเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ  เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 ระเบียบวาระที่  3.2  โครงการสัมมนาหลักสูตรฯ  
  ประธานฯ  ขอที่ประชุมพิจารณาการด าเนินการจัดโครงการสัมมนาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ข้อมูล  วางแผนการท างาน  ระดม
ความคิด  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรฯ 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ด าเนินการจัดโครงการดังกล่าวขึ้นในวันที่  19 – 22  มีนาคม  
2555  ณ  เกาะช้าง  จังหวัดตราด  โดยได้มอบหมายให้นางสาวฉัตรฤดี  ประทุมไชย  ด าเนินการจัดท าโครงการดังกล่าว
ต่อไป 
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    ระเบียบวาระที่  3.3  ปฏิทินโครงการหรือกิจกรรมในการเรียนการสอน  ของสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  ประจ าปีงบประมาณ  2555 
     เพื่อให้การด าเนินงานของหลักสูตรฯ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง  และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ  ประธานฯ  ให้ที่ประชุมพิจาณา
ระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมที่จะด าเนินการ  ในปีงบประมาณ  2555  เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการงบประมาณของหลักสูตรฯ 
     มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นดังนี ้
 

หมวด 
งบประมาณ 

ที่ม ี
รายละเอียด 

ที่ใช้จ่ายในหมวดนี ้
โครงการที่เสนอ รายละเอียดโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลาในการ 
ด าเนินโครงการ 

ค่าตอบแทน
อาจารย์ภายนอก 
และวิทยากรพิเศษ 

    
202,000.00  

เป็นค่าใช้จ่ายในการเชิญอาจารย์พิเศษภายนอกและใน
รายวิชาในหลักสูตรปกต ิ รวมถึงการเชิญวิทยากร
บรรยายพิเศษ 

ผศ.สิงห ์ อินทรชูโต 
คุณแสงรว ี สิงหวิบูลย์และ 
อาจารย์พิจิตรา  บุญรัตนพันธ์ 
อาจารย์รัฐไท  พรเจริญ 
อาจารย์ต่อวงศ ์
อาจารย์เกรียงไกร 
อาจารย์ศรีบรรณา  ชัยสิทธ์ิ  
รศ.ปรีชา  ปั้นกล่ า 
นายธีรเชต  ภิญโญ 
อาจารย์เพียงจิต  มาประจง 
แบรนด์ไตรโมด 

ในรายวิชา  sustain บรรยายพิเศษ 
บรรยายพิเศษ 
 
บรรยายพิเศษ 
บรรยายพิเศษ 
บรรยายพิเศษเกี่ยวกับแอนนิเมชั่น 
บรรยายพิเศษ 
บรรยายพิเศษ 
บรรยายพิเศษ 
บรรยายพิเศษ 
บรรยายพิเศษ 

อ.ดร.ชนัษฎา 
อ.ฐิติพร 
 
อ.ดร.ชนัษฎา 
ผศ.สุรกานต ์
ผศ.สุรกานต ์
ผศ.ธนสิทธ์ิ 
อ.ฐิติพร 
อ.ชวนะพล 
ผศ.วาริน 
อ.ฐิติพร 

เดือนมิถุนายน  2555 
(ส ารอง) 
 
เดือนมิถุนายน  2555 
เดือนกรกฎาคม  2555 
ภาคการศึกษาต้นปี 2555 
เดือนกรกฎาคม 2555 
ภาคการศึกษาต้นปี 2555 
ภาคการศึกษาต้นปี 2555 
เดือนมิถุนายน  2555 
ภาคการศึกษาต้นปี 2555 
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หมวด 
งบประมาณ 

ที่ม ี
รายละเอียด 

ที่ใช้จ่ายในหมวดนี ้
โครงการที่เสนอ รายละเอียดโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลาในการ 
ด าเนินโครงการ 

ค่าวัสดุรายวิชา 277,615 เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับวัสดุรายวิชา  โดยแบ่งเป็นเทอม
ละ  150,000 บาท โดยแต่ละสายวิชาสามารถใช้จ่าย
ได ้
ตารายละเอียดดังนี ้
    1.  สายวิชาการออกแบบเครื่องเรือน  เทอมละ  
50,000  บาท  ในเทอมต้น ปี 54  ใช้ไปแล้ว  14,320
บาท 
    2. สายวิชาการออกแบบเครื่องป้ันดินเผา  เทอมละ 
20,000  บาท  ในเทอมต้น  ปี 54  ใช้ไปแล้ว  
17,070  บาท 
    3.  สายวิชาสิ่งทอ  เทอมละ 20,000 บาท  ใน
เทอมต้น  ปี  54  ใช้ไปแล้ว18,665  บาท  
    4.  สายวิชากราฟิก  เทอมละ 20,000 บาท  ใน
เทอมต้น  ปี  54  ยังไม่ได้ใช้ 
   5.  สายวิชามัลติมีเดีย  เทอมละ 20,000  บาท  ใน
เทอมต้น  ปี  54  ยังไม่ได้ใช้ 
    6.  วิชา  ID  เทอมละ  20,000  บาท ในเทอมต้น  
ปี  54  ยังไม่ได้ใช้ 
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หมวด 
งบประมาณ 

ที่ม ี
รายละเอียด 

ที่ใช้จ่ายในหมวดนี ้
โครงการที่เสนอ รายละเอียดโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลาในการ 
ด าเนินโครงการ 

ทัศนศึกษา  
(ในรายวิชา) 

149,450 ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาในรายวิชา ทัศนศึกกษาที่เวียงจันทร์  ในวันท่ี
25-27  มกราคม  2555 
 
ทัศนศึกษากรุงเทพอยุธยา (งบบน  
65,000  บาท) 
 
ทัศนศึกษากรุงเทพ (งบบน  50,000 
บาท) 
 
ทัศนศึกษาดูงานท่ีหนองคาย 
(10,000  บาท) 
 
ทัศนศึกษาดูงานท่ีโคราช  (15,000  
บาท) 
 
ดูงานพิธภัณฑ์บ้านทุ่ม  
 

นักศึกษาสายวิชา textiles  ช้ันปี่ท่ี  
2 และ  3 

นักศึกษาสายวิชาfurniture 

 

นักศึกษาสายวิชาgraphic และ 
mulitimrdia 

นักศึกษาสายวิชาceramics 

 

นักศึกษาสายวิชาceramics 

 

นักศึกษาช้ันปีท่ี  3 

อ.ดร.ชนัษฎา 
 
 
อ.อภิญญา 
 
 
อ.ภาคินี  และ   
อ.ชิงชัย 
 
ผศ.ธนสิทธ์ิ 
 
 
ผศ.ธนสิทธ์ิ 
 
 
ผศ.ธนสิทธ์ิ 

25 – 27  มกราคม  2555 
 
 
เดือนสิงหาคม  2555 
 
 
เดือนมิถุนายน  2555 
 
 
เดือนมิถุนายน  2555 
 
 
ภาคการศึกษาต้น  ปี 2555 
 
 
ด าเนินการแล้ว 
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หมวด 
งบประมาณ 

ที่ม ี
รายละเอียด 

ที่ใช้จ่ายในหมวดนี ้
โครงการที่เสนอ รายละเอียดโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลาในการ 
ด าเนินโครงการ 

สนับสนุนการ 
ประกวดแบบ / 
Workshop 

150,000 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประกวดแบบ (ค่าใช้จ่ายใน 
ส่วนน้ี ใช้งบ 65 %  บนได้)  และค่าใช้จ่ายในการจัด 
กิจกรรมโครงการต่างๆให้กับนักศึกษา 

ในรายวิชา ID  2  ท าโครงการ
ร่วมกับSCG  และน าผลงานจัดแสดง
งานท่ีเซ็ลทรัล (15,000  บาท) 
 
อบรมการใช้จักรเย็บผ้า (6,000  
บาท) 
 
เรียนการท ามัดหมี ่
 
street  furniture 

 อ.รัตติกร 
 
 
 
อ.ดร.ชนัษฎา 
 
อ.ดร.ชนัษฎา 
 
อ.อภิญญา 

ก าลังด าเนินการ 
 
 
 
ด าเนินการแล้ว 
 
เดือนสิงหาคม  2555 
 
เดือนกันยายน  2555 

สนับสนุนกิจกรรม 
ส่งเสริมศักยภาพ 
นักศึกษา 

109,898 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการช่างคึด / โครงการไหว้พระ 
พิฆเนศ / โครงการจัดแสดงผลงานท่ีเซ็ลทรัล / 
การจัดท า  Hall  of  Fame  และโครงการอื่นๆของ 
นักศึกษาในหลักสูตร 

โครงการจัดแสดงงานเซ็นทรัล  
(50,000  บาท) 
 
Hall  of  Fame (30,000  บาท) 
 
ไหว้พระพิฆเนศ (5,000  บาท) 

 อ.ดร.ชนัษฎา 
 
 
ผศ.สุรกานต ์
 
ผศ.ธนสิทธ์ิ 
 

มีนาคม  2555 
 
 
ปลายปีงบประมาณ 2555 
 
เดือนมิถุนายน  2555 
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หมวด 
งบประมาณ 

ที่ม ี
รายละเอียด 

ที่ใช้จ่ายในหมวดนี ้
โครงการที่เสนอ รายละเอียดโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลาในการ 
ด าเนินโครงการ 

นิเทศนักศึกษาฝึก 
งาน 

60,000 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนเทศนักศึกษาฝึกงาน  
จ านวน  40,000  บาท / จัดท าคู่มือ  10,000  บาท 
ของที่ระลึก 10,000 บาท 

  อ.รัตติกร เดือนเมษายน  2555 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 126,237.25 เป็นค่าใช้จ่ายในการปริ๊นไวนิลประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
เดือนละ  2  แผ่นๆละ  1,000  บาท  รวม 12  เดือน 
24,000  บาท  /  ค่าตัดสูท หรือค่าใช้จ่ายในการด า 
เนินงานอ่ืนๆของหลักสูตรฯ 

ป้ายช่ือห้องประชุม (20,000  บาท) 
 
ป้ายจอดรถ (5,000  บาท) 
 
ตัดสูท (30,000  บาท) 

 ผศ.สุรกานต ์
 
อ.รัตติกร 
 
อ.ดร.ชนัษฎา 

ปลายปีงบประมาณ 2555 
 
ปลายปีงบประมาณ 2555 
 
ก าลังด าเนินการ 
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ระเบียบวาระที่  4.1  รายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายวิชาการ  

 -  ปฏิทินการด าเนินงานในการประเมินผลการสอน  การสอบ  และการส่งเกรด  ประจ าภาค
การศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  25554 

 เลขานุการฯ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับปฏิทินการด าเนินงานในการประเมินผลการสอน  การสอบ  
และการส่งเกรด  ประจ าภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  25554  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบในที่ประชุม 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  4.2  รายงานการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ  2555  ณ  วันที่  19  มกราคม  2555 

    ประธานฯ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับงบประมาณที่ใช้ได้  ประจ าปีงบประมาณ  2555   ณ  วันที่  
19  มกราคม  2555  เป็นดังนี้ 
               สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  หลักสูตรโครงการปกต ิ (35% ล่าง) 

รหัส 
 

รายการ งบประมาณ 
 

รวมผูกพัน
และเบิกจ่าย 

 

คงเหลือ 
 

งบอุดหนุนงบการจัดการเรียนการสอน 35% หลัง 
0401 ค่าตอบแทนอาจารย์ภายนอกและวิทยากรพิเศษ 150,000  150,000 
0402 ค่าวัสดุรายวิชา 300,000 52,422.66 247,577.34 
0403 ทัศนศึกษา (ในรายวิชา) 150,000 101,370 48,630 
0404 สนับสนุนการประกวดแบบ / Workshop 150,000 8,350 141,650 
0405 ส ารองความเสี่ยง / ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 70,356 930.92 69,425.35 

รวมรายจ่ายหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม  หลักสูตรปกติ 820,356.25 163,073.56 657,282.69 

 
       สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  หลักสูตรโครงการพิเศษ  (35% ล่าง) 

รหัส 
รายการ 

งบประมาณ 
รวมผูกพัน
และเบิกจ่าย 

คงเหลือ 
งบอุดหนุนงบการจัดการเรียนการสอน 35% หลัง 

0601 ค่าตอบแทนอาจารย์ภายในและภายนอก 1,100,000  1,100,000 
0602 ค่าวิทยากรพิเศษ 100,000 1,000 99,000 
0603 ค่าด าเนินการตรวจ  Project  ID 51,500 17,325 34,175 
0604 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา 120,000 30,102 89,898 
0605 นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 60,000  60,000 
0606 ส ารองความเสี่ยง / ใช้สอยอ่ืนๆ 55,881  55,881 
รวมรายจ่ายหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม  โครงการพิเศษ 1,487,381 48,427 1,438,954 

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


