
                            รายงานการประชุม 
               คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                                      ครั้งท่ี 1/2553 

  วันพฤหัสบดีท่ี  25  มีนาคม  2553 
    ณ หองประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5  อาคารสํานักงานอธิการบดี 

 

-------------------------- 
 

ผูมาประชุม 
 

 1. ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา          ประธานกรรมการ 
 2.   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท)   กรรมการ 
 3. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.อุดมวิชช   พลเยี่ยม)   กรรมการ 
 4.   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันา   (อ.พงษศักดิ์  จตุรนาคากลุ)   กรรมการ 
 5.    ดร.ปริญญา   มากล่ิน            กรรมการ 
 6.   ผศ.วันด ี   มาตสถิตย           กรรมการ     
 7.   อาจารยพลังวชัร แพงธีระสุขมัย          กรรมการ 
 8.   นางวันด ี   ชวยประยูรวงศ          กรรมการ     
 9.  นางสุจินดา     รังสิกรรพุม           ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชมุ 
 1.  ผศ.วีนา       สงวนพงษ           ติดราชการ 
 

 เร่ิมประชุมเวลา 13.30  น. 
 

   ประธานกลาวเปดประชุม  และแจงการหมดวาระของคณะกรรมการประจาํสถาบันวจิยัและพัฒนา 
ในวนัท่ี 10  เมษายน 2553 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วาดวยคณะกรรมการประจํา
สวนราชการ  พ.ศ. 2550 ขอ 7 กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป   และกลาวขอบคุณคณะกรรมการ
ทุกทานท่ีรวมพัฒนางานวิจยัและบริการวิชาการ   ใหขอคิดเห็น  และขอเสนอแนะ   สวนกรรมการในชุดตอไป 
สวพ.  จะทํารายช่ือเสนออธิการบดี  พิจารณาแตงต้ังตอไป  จากนั้นประธานไดดําเนินการเขาสูระเบียบวาระตาง ๆ   
ดังตอไปนี ้    

เร่ืองท่ีประชมุ ท่ีประชมุ/มต ิ

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1   โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (NEC) ในกิจกรรม

ฝกอบรมบมเพาะสาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย   
 

 
-  รับทราบ 
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เร่ืองท่ีประชมุ ท่ีประชมุ/มต ิ
                สถาบันวิจยัและพฒันา   รวมกับศูนยบมเพาะธุรกิจ  คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร คณะบริหารธุรกิจ  และคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร จัดโครงการ
เสริมสรางผูประกอบการใหม (New  Entrepreneurs  Creation : NEC)  
สาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย โดยไดรับการสนับสนุนจาก  
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม มีวตัถุประสงคเพื่อ  
1) ผลักดันใหเกิดวิสาหกิจใหมๆ   2) สนับสนุนนักศึกษาจบใหม  
ผูวางงาน  และพนักงานลูกจางใหสามารถสรางโอกาสทางธุรกจิดวย
ตนเอง  3) เพิม่ความเขมแข็งแกวิสาหกิจขนาดเล็กในชวงกอต้ังกิจการ 
(3 ปแรก) ใหอยูรอดและรักษาสภาพการจางงาน  และ 4)  เตรียมความ
พรอมแกทายาทธุรกิจในการสืบทอดกิจการใหสามารถรักษาสภาพ
การจางงานและสรางโอกาสขยายธุรกิจตอไปในอนาคต  โดยรับ
สมัครต้ังแตวนัท่ี 15 กุมภาพันธ ถึงวันท่ี 12  มีนาคม  2553  ฝกอบรม
ระหวางวันท่ี 20 มีนาคม –  19 มิถุนายน 2553  เฉพาะวนัเสารและวนั
อาทิตย  กลุมเปาหมายโครงการ จาํนวน 40 คน  ผูผานการคัดเลือกจะ
เขารับการฝกอบรมดานการจัดการธุรกิจ  ดานความรูเชิงเทคนิค  และ
ใหคําปรึกษาแนะนํา  การฝกทักษะการทําอาหารไทยและขนมไทย  
การศึกษาดูงานตนแบบธุรกจิและรวมกิจกรรมสงเสริม/กระตุนเพื่อให
เกิดการจัดต้ังหรือขยายธุรกจิ 
1.2  การดําเนนิงาน รอบ 5 เดือน ประธาน มอบ ผศ.อุดมวิชช           
พลเยี่ยม  รายงาน ขอ  1.2.1,1.2.2., 1.2.4 
1.2.1  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2553            
สถาบันวิจัยและพัฒนามีผลดําเนินงาน 4 ผลผลิต ดังนี้ 
          ผลผลิตท่ี 2  ผลงานการใหบริการวิชาการ มี 21 โครงการ 
ดําเนินการแลว 9 โครงการ 
          ผลผลิตท่ี 3 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
งบลงทุน  คาครุภัณฑ  5 รายการ ดําเนนิการแลวเสร็จท้ัง 5 รายการ  
งบเงินอุดหนนุ มี 1 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ   
งบรายจายอ่ืน  มี 6 โครงการ   ดําเนินการแลวเสร็จ 1 โครงการ    
          ผลผลิตท่ี 4  ผลงานวิจยัเพื่อถายทอดเทคโนโลยี จํานวน 3 
โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 1 โครงการ 
         ผลผลิตท่ี 5  ผลงานวิจยัเพื่อสรางองคความรู จํานวน 5 โครงการ
อยูระหวางดําเนินการ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

-  รับทราบ 
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 เร่ืองท่ีประชุม ท่ีประชมุ/มต ิ
1.2.2  งานประกันคุณภาพ  ไดแตงต้ังคณะกรรมการ และดําเนินงาน   
ตามแผน 
         งานบริหารความเส่ียง มี 3 กิจกรรม  1) ผลงานวิชาการ/วิจยัท่ี
ไดรับการจดลิขสิทธ์ิและไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ีเช่ือถือได
ตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนด  2)ผลงานวิจัยท่ีมีการเผยแพรในวารสาร
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ  หรือนําไปใชอางอิงในระดับชาติและ
นานาชาติ หรือนําไปใชงานตํ่ากวาเปาหมายกําหนด  3) ผลงานวิจยัไม
แลวเสรจ็ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
          การจัดการความรูในองคกร  มี 7 กิจกรรม   1) การบงช้ีความรู  
2)การสรางและแสวงหาความรู  3) การจัดความรูใหเปนระบบ 4) การ
ประมวลและกล่ันกรองความรู  5) การเขาถึงความรู  6) การแบงปน
แลกเปล่ียนเรียนรู  7) การเรียนรู 
 

1.2.4 ผลการดําเนินงานศูนยบมเพาะธุรกิจ (UBI)  
รายงานผลในรอบ 5 เดือน ระหวางเดือนธันวาคม 2552 ถึง

กุมภาพนัธ 2553  มีการจัดประชุม และเขารวมสัมมนา 15 คร้ัง 
 

1.2.3  งานติดตามและรายงานผลการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ 
2553   ประธาน  มอบ  ผศ.ทรงสิริ   วิชิรานนท รายงาน 
1.  งานงบประมาณ   ไดทําตารางเปรียบเทียบงบประมาณวจิัยระหวาง
ป พ.ศ. 2549 – 2553  ป พ.ศ. 2553 ไดรับจัดสรร จํานวน  7,439,600 
บาท คิดเปนรอยละ 0.88 ของงบประมาณท้ังหมดของมหาวิทยาลัย ซ่ึง
ถือวานอยมาก 
2.  งานทําสัญญารับทุนอุดหนุนวจิัย  โครงการวิจยั งบประมาณตาม
แผนเดมิ 18  โครงการ งบประมาณผลประโยชนคณะ 33 โครงการ 
งบประมาณมหาวิทยาลัย 7 โครงการ ไดรับสัญญารับทุนอุดหนนุวจิัย
เรียบรอยทุกโครงการ 
 3. งานรายงานความกาวหนางานวจิัย  ไตรมาสท่ี 1 (รอบ 3 เดือน) 
ไดรับรายงานทุกโครงการ 
 4.  งานติดตามประเมินผลงานวิจยั   
      - การรายงานผลการดําเนินงานโครงการวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 ไดรับรายงานผลทุกโครงการ 
                
 

-  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  รับทราบ 
 
 
 

-  รับทราบ 
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เร่ืองท่ีประชมุ ท่ีประชมุ/มต ิ
       - การประเมินผลหลังส้ินสุดการวจิัยในภาพรวมของประเทศ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดรับเอกสารการประเมินของ     คณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ   และไดจดัสงใหกอง
นโยบายและแผน  เพื่อประเมินภาพรวมของมหาวิทยาลัยแลว 
       - ทําหนังสือแจงเวยีนสํารวจโครงการวิจัยท่ีไดรับจดัสรร
งบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2553 เพื่อรวบรวมจัดสงศูนยขอสนเทศ
การวิจยั สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ ในการจดัทําสถิติ
ขอสนเทศการวจิัยในการบริหารงานวจิัยของประเทศ 
5.  งานประสานแหลงทุนวิจยั  มีการประชาสัมพันธการเสนอขอ
งบประมาณจากหนวยงานภายนอก ระหวางเดือนตุลาคม 2552 ถึง
มีนาคม 2553 รวม 16 เร่ือง โดยผาน 3 ชองทาง คือ  สงเอกสาร            
e – mail   และผาน Web site  
6.  งานเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยี 
     - งานวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร งบประมาณ  
350,000  บาท อยูระหวางตรวจตนฉบับ จํานวนบทความปท่ี 4 ฉบับท่ี 
1 เดือนมีนาคม 2553 มีบทความลงตีพิมพ 14 เร่ือง เปนบทความ
ภายใน 3 เร่ือง  ภายนอก 11 เร่ือง  ฉบับท่ี 2 เดือนกนัยายน 2553 มี 15 
เร่ือง ภายใน 3 เร่ือง ภายนอก 12 เร่ือง 
     - งานเอกสารและซีดีเผยแพรผลงานวิจยัและบริการวชิาการ 
งบประมาณ 300,000 บาท อยูระหวางดําเนนิการจัดพิมพ 
     -  รายการ “ราชมงคลพระนครกับงานวจิยัและส่ิงประดษิฐ” 
(การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม) ประจําปการศึกษา 2552 ภาค
การศึกษาท่ี 1 และ 2 จํานวน 43 ผลงาน บันทึกเทปเรียบรอยแลว และ
ดําเนินการตอในภาคการศึกษาท่ี 1/2553  สวนของผลงานท่ีเผยแพร
ไปแลว จํานวน 68 เร่ือง อยูในระหวางดําเนินการขอจดลิขสิทธ์ิของ
แตละผลงาน 
 7.  โครงการจัดนิทรรศการวจิัยในงาน “วันนักประดษิฐ” ประจําป 
2253  
      - จัดแสดงนิทรรศการผลงานระหวางวนัท่ี 2 – 5 กุมภาพันธ 2553 
ณ ฮอลล 9 ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
แสดงผลงานวจิัยส่ิงประดษิฐ  ผลงานคลินิกเทคโนโลยี และผลงาน
ศูนยบมเพาะธุรกิจ จํานวน 25 ผลงาน         
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เร่ืองท่ีประชมุ ท่ีประชมุ/มต ิ
     - มีการประชุมโครงการจัดนิทรรศการผลงานวิจยัและส่ิงประดิษฐ 
มทร.พระนคร คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2553  และประชุม คร้ังท่ี 
2  เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2553  
8.  งานประชุมสัมมนาวิชาการ สถาบันวจิัยและพัฒนา เขารวมประชุม
การวางแผนการดําเนินงานการจัดประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ คร้ังท่ี 3”  เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2552 
ณ มทร.ธัญบุรี และให 8 มทร. เสนอช่ือกรรมการพิจารณาบทความ
วิจยั 
9.  การนําเสนอผลงานวิจัย ณ ตางประเทศ  อาจารยณฐัพงษ  พันธุนะ 
เขารวมประชุมวิชาการนานาชาติ และนําเสนอผลงาน ณ  Harvard 
University  ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวันท่ี 27 – 29 มกราคม  
10. เร่ืองแจงเวยีน   การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั 
(ระดับชาติและนานาชาติ) ผาน Web site , e-mail  และทําหนังสือแจง
เวียน จํานวน 26 เร่ือง 
- งานพัฒนานกัวิจยั 
1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรม National Research 
Project Management (NRPM)  ดําเนินการในวนัศุกรท่ี 26 มีนาคม 
2553 
2.  โครงการวิจัยสัญจร  ดําเนินการระหวางวันท่ี 21 – 22 มกราคม 
2553  ณ โรงแรมลองบีช  ชะอํา  จังหวดัเพชรบุรี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
2.1  รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการประจําสถาบันวิจยัและ
พัฒนา คร้ังท่ี 3/2552 เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2552 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
3.1  กรอบ/โจทยวิจยั ปงบประมาณ พ.ศ. 2555  ประธาน มอบ ผศ.
ทรงสิริ  วิชิรานนท ดําเนินการ 
       กรอบการวิจัย มทร.พระนคร  สถาบันวิจัยและพฒันา ไดจัดทํา
แบบรางเปาประสงคการวิจยั   โดยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศ   ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 
10   (พ.ศ. 2550 – 2554)   เสนอเปาประสงค 3 เปาประสงค         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-รับรองรายงานการประชุม โดยมีการ
แกไข หนา 3 ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองอ่ืน ๆ  
บรรทัดท่ี 5 งบประมาณรุนละ 50 ลาน
บาท เปน 20 ลานบาท 
 
-  มีการอภปิรายอยางกวางขวาง  ได
ขอสรุป เปน 3 เปาประสงค โดย
เปาประสงคท่ี 1 ใหเปล่ียน งานวจิัย เปน 
การวิจัย  และเปล่ียนประเดน็     
เปน 8 ประเดน็ คือ 
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        เปาประสงคท่ี 1 งานวิจยัท่ีสอดคลองกับความเช่ียวชาญ
มหาวิทยาลัย 
       ประเด็น    1.  อาหาร 

2. ส่ิงทอ 
3. วิศวกรรมและเทคโนโลยท่ียัง่ยืน 
4. ออกแบบผลิตภัณฑ 
5. การศึกษาสําหรับครูชาง 

       เปาประสงคท่ี 2 งานวิจยัเผยแพร ท่ีนํามาใชประโยชนใน
ระดับชาติ / นานาชาติ 
       ประเด็น     1.  การพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

2. การพัฒนาทางสังคม 
3. การพัฒนาทางวิทยาการ 
4. การเสริมสรางและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติ 

       เปาประสงคท่ี 3  พัฒนาการเรียนการสอน (วจิัยสถาบัน) 
       ประเด็น     1.  การพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 

3. นวัตกรรมทางการศึกษา 
4. กระบวนการจดัการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

โจทยวิจัยป 2554 กลุมเร่ืองเรงดวน  
กลุมเร่ืองท่ี 1  การพัฒนาพลังงานทดแทน 
- การพัฒนากระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานชีวภาพ 
- การพัฒนามูลคาเพิ่มจากกระบวนการพฒันาพลังงานชีวภาพ 
- การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการใชพลังงานทางเลือก 
- การจัดการและอนุรักษพลังงาน 
 
 

1. คหกรรม   
2.  อุตสาหกรรมส่ิงทอ 
3.  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
4.  การออกแบบ 
5.  ครูชาง 
6.  การบริหารจดัการ 
7.  การส่ือสารมวลชน 
8.  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เปาประสงคท่ี 2  เปล่ียนเปน งานวิจยั
ตีพิมพเผยแพร หรือนํามาใชประโยชน
ในระดับชาติ และ หรือนานาชาติ 
ประเดน็  เพิ่มประเด็นท่ี 4 การศึกษา
ทรัพยากรบุคคล สวนประเดน็ท่ี 4 
เปล่ียนเปนประเด็นท่ี 5 และใหเพิ่ม
ขอความ เปน การเสริมสรางและพฒันา
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เปาประสงคท่ี 3  เปล่ียนเปน การวิจัย
พัฒนาการเรียนการสอน 
ประเดน็  1 ตัดออก  
2. ตัดคําวา การพฒันา ออก 
3. นวตักรรมทางการศึกษา 
4. เปล่ียนเปน ประเด็น  1   
-  ประธาน ใหเปนเร่ืองสืบเนื่องในการ
ประชุมคร้ังตอไป 
 
 

- มีการอภิปรายอยางกวางขวาง  
โดยมีการแกไข  
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กลุมเร่ืองท่ี 2 เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 
-การพัฒนาเกีย่วกับนวัตกรรมการแปรรูปอาหาร 
- การพัฒนาเกีย่วกับนวัตกรรมส่ิงทอ 
- การพัฒนาเกีย่วกับนวัตกรรมวิศวกรรมและเทคโนโลยีท่ียั่งยืน 
กลุมเร่ืองท่ี 3 การบริการจัดการส่ิงแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
- การบริหารจดัการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  
- การใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ 
กลุมเร่ืองท่ี 4 การบริหารจัดการทองเท่ียว 
- การพัฒนาและการจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
- การพัฒนากระบวนการการมีสวนรวม  หรือแหลงทองเท่ียวท่ีมี
ศักยภาพ 
กลุมเร่ืองท่ี 5 คุณภาพชีวิต 
-  คุณภาพชีวิตของกลุมคนดอยโอกาส 
-  คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
กลุมเร่ืองท่ี 6 เศรษฐกิจพอเพยีง 
 

3.2 (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวย
การจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจยั  
ติดตามและประเมินผลงานวจิัย พ.ศ. ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุมเร่ืองท่ี 2   ในขอยอย ใหตัด คําวา  
เก่ียวกับ ออกทุกขอยอย   สวนในขอยอย
สุดทาย ใหตัดคําวา ท่ียัง่ยนื  ออก   
กลุมเร่ืองท่ี 4  ขอยอยท่ี 1 ใหตัดคําวา  
อยางยัง่ยืน  ออก 
กลุมเร่ืองท่ี 5  ใหเพิม่ขอยอยอีก 1 ขอ  
 - การปองกันโรคและการรักษาสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  มีการอภปิรายอยางกวางขวาง 
ในระเบียบขอ 3   ใหเติม คําจดักดัความ
ของ คณะกรรมการ ตามระเบียบนี ้
ระเบียบขอ 5   (1)  กรณเีบ้ียประชุม ควร
ใช ระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร  วาดวยการจายเบ้ีย
ประชุมกรรมการ พ. ศ . 2552  
(2)   ขอ 1  กรณติีดตามและประเมินใน
รูปของคณะกรรมการ  ไมมีรายละเอียด
ของเนื้องานกําหนดคาตอบแทน 1,000  
บาท/คน/วนั    และ ควรปรับตารางเปน
รางประกาศแทนการกาํหนดในระเบียบ 
โดยหารือกบันติิกร มทร. พระนคร 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองอ่ืน ๆ  
4.1 ประธานแจงเร่ือง   กิจกรรมฝกอบรมบมเพาะวิสาหกิจ (Business  
Incubation)  สาขาธุรกิจอาหาร โดยไดรับการสนบัสนุนจากกรม
สงเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  มีวัตถุประสงคเพื่อให
ความชวยเหลือตอเนื่องกับผูท่ีผานการฝกอบรมโครงการ  “เสริมสราง
ผูประกอบการใหม”   ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  และเพื่อบม
เพาะผูประกอบการใหมใหอยูรอดและเติบโตไดอยางยั่งยนื 
กลุมเปาหมายโครงการ    จํานวน 5  คน มีการจดทะเบียนพาณิชยแลว
ไมเกิน 5 ป  ผูผานการคัดเลือกจะไดรับการดูแลจากทีมพี่เล้ียง  และท่ี
ปรึกษาในเร่ืองการใหคําปรึกษาแนะนําปญหาเทคนิค  และเทคโนโลยี
การผลิต  การพัฒนาผลิตภณัฑ  และ/หรือบริการ  และเคร่ืองมือ
อุปกรณการฝกอบรม และเขารวมกิจกรรม/นิทรรศการสงเสริมการ
ขาย โดยไดรับงบประมาณ จาํนวน 700,000 บาท  
 

4.2   อาจารยพลังวัชร แพงธีระสุขมัย  แจงเร่ืองโครงการ “สหกิจ
วิจัยและพฒันา ณ สถานประกอบการ” งบประมาณ 20 ลานบาท 
มทร. 9 แหง เสนอของบประมาณ  ผาน 13 โครงการ  สวนของ มท
ร.พระนคร ผาน 2 โครงการ ยังมีงบประมาณเหลือ สามารถเสนอ
โครงการไดอีก  ฝากใหประชาสัมพันธใหคณะท่ีมี สหกจิศึกษาทราบ 
 

 
- รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รับทราบ 
-  กําหนดประชุมคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจยัและพฒันา คร้ังตอไป 
วันพุธท่ี 7  เมษายน  2553 
 
 

 
ปดประชุมเวลา 16.40 น.         
 
 
                   นางสุจินดา    รังสิกรรพุม 
                   ผูจด/ตรวจรายงานการประชุม
     


