
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๑ 
วันพฤหัสบดีท่ี  ๒๕ กันยายน  ๒๕๕๑ 

ณ หองประชุม ๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี 
 

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

ผูมาประชุม 
 

 ๑. ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา          ประธานกรรมการ 
 ๒.  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันา (ผศ.อุดมวิชช  พลเยี่ยม)   กรรมการ 
 ๓.  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท)   กรรมการ 
 ๔.   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  (นายพงษศักดิ์  จตุรนาคากุล) กรรมการ 
 ๕.   ดร.ปริญญา มากล่ิน              กรรมการ 
 ๖.   นางวันด ี มาตสถิตย             กรรมการ 
 ๗.   นายสําเริง แพงศรี              กรรมการ 
 ๘.   นางวันด ี ชวยประยูรวงศ            กรรมการ 
 ๙.  ผศ.วีนา     สงวนพงษ                กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๐.  นางสุจินดา รังสิกรรพุม            ผูชวยเลขานุการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๘.๐๐ น. 

 

  ประธานกลาวเปดประชุม และช้ีแจงถึงสาเหตุการเล่ือนประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  จากเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนเวลา ๐๘.๐๐ น. เนื่องจากตองเขารวมประชุมคณะอนุกรรมการเครือขายวิจยั
อุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๑ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
เวลา ๐๙.๓๐ น. จึงขอรวมประชุมถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. จากน้ันจะมอบ ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท เปนประธานการ
ประชุมตอจนจบระเบียบวาระการประชุมท่ีแจงไว    
  ประธานไดช้ีแจงเพิ่มเติมวา แตเดิมนั้นมทร.พระนครอยูในกลุมเครือขายการวจิัยภาคกลางตอนบน 
โดยมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนประธานเครือขาย ตอมาไดมีการปรับเปลี่ยนกลุมเครือขายใหมทร.
พระนครและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไปอยูในกลุมเครือขายวิจยัภาคกลางตอนลาง   ซ่ึงในปนี้มทร.พระ
นครก็จะสามารถของบประมาณไดท้ัง ๒ เครือขาย  จากนั้นประธานนําเขาสูระเบียบวาระตาง ๆ ดังตอไปนี ้
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ระเบียบวาระท่ี ๑    เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

  ๑.๑   ผลงานประจําป งานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑   
 

ประธานแจงเร่ือง    หนังสือผลงานประจําป   งานวิจยัและบริการวิชาการ  ประจําป   ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๑ 
ตามรายละเอียดเอกสารแนบที่ ๑.๑  ซ่ึง สวพ.ไดแจกให มหาวิทยาลัย และ หองสมุดตาง ๆ  ท่ัวประเทศ  และ
แจกไปยังคณะตาง ๆ ของมทร.พระนครแลว ถาคณะกรรมการฯ ทานใดตองการเพิม่ สามารถขอไดท่ี สวพ.  
พรอมท้ังขอใหคณะกรรมการพิจารณารูปแบบและเนื้อหาหนังสือฯ   ซ่ึงหากทานใดมีขอเสนอแนะ สามารถ
นําเสนอไดท่ีผูชวยเลขานกุาร (คุณสุจินดา  รังสิกรรพุม) เพื่อนํามาปรับปรุงการจัดทําหนังสือฯ เลมตอไป 
  มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

  ๑.๒  การยายสํานักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา จากอาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น ๔ ไปอยู ชัน้ ๕ 
 

  ประธานแจงวา จะมีการยายพื้นท่ี สวพ. ในชวงตนเดือนตุลาคมนี้ โดยสวพ.จะอยูบริเวณดานในสุด 
หนาหองประชุม ช้ัน ๕ สํานักงานอธิการบดี  นอกจากพื้นท่ีดังกลาวแลว  สวพ. ยังมีพื้นท่ีทําการอีกสองพื้นท่ี 
คือพื้นท่ีของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนพื้นท่ีสํานักงานศูนยบมเพาะธุรกิจ และเขต
พื้นท่ีพระนครเหนือ ซ่ึงจะเปนท่ีต้ังของกลุมบริการเทคโนโลยี และพื้นท่ีบมเพาะของศูนยบมเพาะธุรกิจ และ
ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๕๒  จะไดพืน้ท่ีท่ีอยูติดกับหองประชุม ๑ สํานักงานอธิการบดี เพิ่มอีกหนึ่งพืน้ท่ี
สําหรับจําหนายผลิตภัณฑงานวิจยั ซ่ึงเปนโครงการทดลองตลาดผลิตภัณฑงานวิจยั   เปนโครงการท่ีไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณประจําป 2551 
  มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

  ๑.๓  ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ของ สกอ. 
 

ประธานแจงเร่ือง  ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ของ สกอ.  ตามรายละเอียดเอกสารแนบที่ ๑.๓  
และคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ไดใหขอเสนอแนะ 5 ขอ คือ 
   ๑.๓.๑  เพิ่มกรอบความรวมมือกับคณะตาง ๆ มากข้ึน 
   ๑.๓.๒ ยกระดบัเวลาวิจยัใหเปนภาระงานเพื่อเพิ่มแรงจูงใจ   
  ประธานแจงวา ขณะนี้ทาง มทร.พระนครไดนําภาระการทําวิจัยมาคิดรวมกับภาระการสอนดวย โดย
จะพิจารณาเฉพาะงานวิจยัท่ีไดรับงบประมาณ   และไดดําเนินการเสร็จส้ินภายในระยะเวลาที่กําหนดเทานัน้ 
   ๑.๓.๓  เชิดชูนักวจิัย เพื่อเพิม่แรงจูงใจ  
   ๑.๓.๔  ควรกาํหนดเปาหมายการวจิัยระยะส้ันและระยะยาวใหชัดเจน   
  ประธานช้ีแจงเพิ่มเติมวา อาจกําหนดโจทยการวจิัยท่ีเนนความชัดเจนในดานตาง ๆ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  หรือกําหนดเปาหมายภายใน 2 ป - 5 ป จะเนนเร่ืองอะไร  เปนตน 
   ๑.๓.๕ ควรปรับสัดสวนนกัวจิัยระดบักลาง และระดับนักวิจยัรุนใหม 
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  ประธานแจงวา สวพ. กําลังดําเนินการขยายฐานของนกัวจิัย โดยจัดโครงการตนกลานักวจิัย เพื่อสราง
นักวจิัยรุนใหม 
   มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

  ๑.๔  การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. 
 

  ประธานแจงเร่ือง   การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก  ของ  สมศ. เม่ือวันท่ี  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๑  
ซ่ึงการตรวจจะเนนท่ีคณะท้ัง 9 คณะ เปนหลัก สวน สวพ. จะมีหนาท่ีประสานและตรวจสอบความสอดคลอง
ของขอมูลในระดับคณะ และระดับมหาวทิยาลัย คณะกรรมการตรวจประเมินฯ พิจารณาเอกสารควบคูกับ
การสัมภาษณ และสังเกตการตามเกณฑการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ของ สมศ. และพิจารณาผลการ
ดําเนินงานตามเกณฑการตรวจประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. ดวย  
  มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

  ๑.๕  การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ สกอ. 
 

  ประธานแจงเร่ือง ไดรับรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย  ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๐ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เม่ือวันพุธท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ จึงนํามาเผยแพรใน
การประชุมคร้ังนี้เพื่อใหทราบโดยท่ัวกัน  (รายละเอียดเอกสารหมายเลข ๑.๕) 
  มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

  ๑.๖  การไดรับงบประมาณแผนดนิ และงบประมาณผลประโยชน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒  
 

  ประธานแจงเร่ือง การไดรับงบประมาณแผนดิน และงบประมาณผลประโยชน ประจําป ๒๕๕๒   
ตามรายละเอียดเอกสารแนบที่  ๑.๖  และกลาววา  อาจารยชัยธวัช    ตุมมะ   ผูอํานวยการกองศิลปวฒันธรรม 
ผูรับผิดชอบโครงอนุรักษพนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี ซ่ึง มทร.พระนคร ไดทําโครงการปลูกปา ในพืน้ท่ีแปลง ๙๐๕ จังหวดักาญจนบุรี ในพืน้ท่ีดังกลาว
มีเจาหนาท่ีโครงการอนุรักษฯ ของสํานักพระราชวัง  และหนวยงานทหารรวมรับผิดชอบ  ซ่ึงในพื้นท่ี มีไมไผ  
และขม้ินขาวมาก ทางโครงการอนุรักษฯ จึงขอให มทร.พระนคร ชวยคิดวาจะสามารถนําไมไผ และขม้ินขาวไป
ทําอะไรไดบาง ดังนั้น สวพ. จึงของบประมาณ โครงการการบริการวิชาการองคความรูและผลิตภณัฑทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซ่ึงมี 5 โครงการยอย คือ 

๑. การทําเฟอรนิเจอรจากไมไผ  โดย  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
๒. การแปรรูปสมุนไพร  โดย  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
๓. ถายทอดเทคโนโลยี ผลไมแปรรูป โดย สวพ.  
๔. ถายทอดเทคโนโลยี งานประดิษฐจากเปลือกไขนกกระจอกเทศ  โดย  
       คณะอุตสหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 
๕. ศูนยการเรียนรูครบวงจร  โดย  สวพ. 
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  ผศ.วันด ี มาตสถิตย รับประสานงานการทําวิจยัขม้ินขาว โดยจะขอทุนสนับสนุนจาก
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพือ่ดําเนินการในนามของศูนยคลินิกเทคโนโลยี ซ่ึงจะตองดําเนินการ
ไมเกินวันท่ี ๑๐ ตุลาคมนี้  
  มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 

  เลขานุการแจงเร่ือง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๑ 
เม่ือวนัศุกรท่ี ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๑   ซ่ึงไดสรุปรายงานการประชมุ ตามรายละเอียดเอกสารแนบท่ี ๒ 
  มติท่ีประชมุ  รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เร่ืองสืบเนือ่งจากการประชุม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๑ 
 

  ประธานแจงเร่ือง สืบเนื่องจาการประชุม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๑  รายงานความกาวหนาโครงการวิจยั ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๑ ไตรมาส ๒  มีโครงการวิจยัของ ๙ คณะ ๒ กอง และสถาบันวิจยัและพฒันา  แตดําเนนิการ
เสร็จส้ินเพยีง ๘ คณะ ๒ กอง และสถาบันวิจยัและพัฒนา   คณะท่ีรับทุนอุดหนนุวิจยัยงัดาํเนนิการไมเสร็จส้ิน
คือคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ซ่ึงยังขาดอีก ๒ โครงการ  และกาํลังอยูในระหวางการทําสัญญา   
  ในปหนา (ปงบประมาณ 2552 เปนตนไป) สวพ. จะเปนผูดําเนนิการจดัทําเอกสารการทําสัญญารับทุน
วิจยั  โดยจะขอรายละเอียดช่ือ  ท่ีอยู  และเร่ืองวจิยัท่ีไดรับทุน เพือ่จดัพิมพสัญญาให  แลวใหนักวจิัยมาเซ็น
สัญญาท่ี สวพ. เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว  
  นอกจากน้ีในปงบประมาณ ๒๕๕๒ มีงบประมาณวิจยัสถาบัน จํานวน  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงรับผิดชอบ
โดยกองนโยบายและแผน   มอบใหสายสนบัสนุนเปนผูดาํเนนิการทําวิจยั      
  มติท่ีประชมุ  รับทราบ  แตมีความเห็นแยงในเร่ืองการทําสัญญาวา อาจารยผูรับทุนควรจะเปนผูเขียน
สัญญาเอง เนื่องจากสัญญาดังกลาวตองผาน คณบดี ลงนามในสัญญากอนสงให สวพ.   
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เร่ืองเพื่อพจิารณา 
 

  ๔.๑  แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔  
   

  ประธานแจงเร่ือง  แผนพัฒนาบุคลากร  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔  ตามรายละเอียด
เอกสารแนบท่ี ๔.๑    
   มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมขอใหระบุบุคลากรที่จะพัฒนาใหชัดเจน โดยเพิม่คําวา บุคลากรของ สวพ. ใน
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําป ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ทุกชองตาราง   และในสวนงบประมาณดาํเนินการป ๒๕๕๒ 
ใหคง จาํนวน  ๔๐๐,๐๐๐ บาท  สวนป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔  ใหแกเปนปละ ๘๐๐,๐๐๐  บาท   
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๔.๒   แกไขระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยโครงการบรกิารสังคม 

   

  ประธานแจงวา คณบดคีณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนไดนาํเสนอใหแกเร่ืองการนาํสงเงินคาบํารุงฯ เพราะ
ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยโครงการบริการสังคมนัน้ เปนระเบียบท่ีใชมาต้ังแต ป ๒๕๔๕  (ตามรายละเอียดเอกสาร
แนบท่ี ๔.๒)   ซ่ึงเปนชวงท่ียังไมไดแยกตัวออกเปนมหาวทิยาลัยท้ัง ๙ แหง  จึงขอใหคณะกรรมการไดชวยพจิารณา
วาอัตราสวนของการสงเงินคาบํารุง  ๒๐%  ท่ีใชกนัอยูในปจจุบันนัน้ เหมาะสมหรือไม หรือควรปรับเปล่ียนอยางไร 
  มติท่ีประชมุ    ท่ีประชุมไดเสนอวา ควรนํารายรับของแตละโครงการเปนเกณฑ แลวหกัรายไดตามรายรับ
นั้นออก นอกจากน้ีควรมีการแตงต้ังตัวแทนคณะ และผูท่ีเกี่ยวของมาเปนกรรมการยกรางระเบียบโครงการบริการ
สังคม  เพราะคณะคือผูท่ีไดรับผลโดยตรงจากระเบียบนี ้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองอ่ืน ๆ   
   

  ๕.๑   การสอนทางไกลผานดาวเทียม 
   

  ประธานขอใหชวยประชาสัมพันธใหอาจารยทุกคณะ  เขารวมสอนทางไกลผานดาวเทียมดวย ไมวาจะเปน
เร่ืองวิจยั หรือส่ิงประดษิฐ  เพราะขณะนีย้ังขาดอีกหลายหัวขอ  การทํารายการกจ็ะเนนการพูดคุยกัน โดยสวพ.จะเปน
ผูดําเนนิรายการและสัมภาษณ  ผูรวมรายการเปนผูใหสัมภาษณ  จงึไมตองกังวลมากกับการออกรายการ 
  มติท่ีประชมุ  รับทราบ 
 

  ๕.๒   ขอประวตัิคณะกรรมการประจาํสถาบันวิจัยและพฒันา 
   

  ประธานขอใหคณะกรรมการทุกทาน เขียนประวัติตามแบบฟอรมท่ีให พรอมท้ังขอใหถายภาพหลังเลิกการ
ประชุม เพื่อ สวพ. จะไดนาํเผยแพรบนเว็บไซต ของ สวพ.  เปนการประชาสัมพันธคณะกรรมการประจําสถาบันวิจยั
และพัฒนา 
  มติท่ีประชมุ  รับทราบ 
 

  ๕.๓  การประชุมราชมงคลวิชาการ คร้ังท่ี ๑ 
   

  ประธานแจงวา ในป ๒๕๕๑ มทร.ท้ัง ๙ แหง ไดจัดประชุมราชมงคลวิชาการ คร้ังท่ี ๑ มี มทร.ศรีวิชัย 
เปนเจาภาพ และในป ๒๕๕๒  มทร.ลานนา เปนเจาภาพ  จึงขอใหทุกคณะชวยประชาสัมพนัธ ใหอาจารย และ
นักศึกษาปริญญาโท  สามารถนําเสนองานวิจยัในการประชุมราชมงคลวิชาการได 
  มติท่ีประชมุ  รับทราบ 
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  ๕.๔   การแจกแบบสอบถามของนักวิจัย 
   

  ผศ.วีนา   สงวนพงษ  เสนอวา นกัวจิัยมักจะนําแบบสอบถามไปใหชวยแจกและเกบ็ให โดยบางคร้ัง
สงมา ๔๐-๘๐ ชุด  ซ่ึงเปนภาระของอาจารยและเจาหนาท่ีงานวิจยัมาก  จึงขอใหสวพ.แจงคณะตาง ๆ ดวยวา
นักวจิัยควรไปแจกและเก็บแบบสอบถามเอง เพราะนักวจิัยมีผูชวยวจิัยอยูแลว   
  มติท่ีประชมุ   เห็นชอบ 
  

  ๕.๕   การพฒันาหัวหนางานวิจัย 
   

  ผศ.วีนา   สงวนพงษ  เสนอวา ควรมีโครงการพัฒนาหัวหนางานวิจยัโดยเฉพาะ เชน การไปศึกษา    
ดูงานวิจัยในสถาบันการศึกษาของประเทศใกลเคียง  เพื่อเปนการเสริมแรงในการทํางานและเปนขวัญ กําลังใจ
ใหกับผูปฏิบัติงาน  เนื่องจากหนวยงานอ่ืน ๆ เชน กองศิลปวัฒนธรรม ไดนําผูปฏิบัติงานวัฒนธรรมไปศึกษา
ดูงานในประเทศใกลเคียงมาแลวไมนอยกวา ๒ คร้ัง   ซ่ึงทําใหผูปฏิบัติงานมีความกระตือรือรนในการทํางาน
มากข้ึน 
  นายพงษศักดิ ์  จตุรนาคากุล เสนอวา สวพ. สามารถนํางบประมาณท่ีเหลือจากการจัดโครงการวิจัย
สัญจรในแตละปมาจัดโครงการพัฒนาหวัหนางานวิจยัได 
  มติท่ีประชมุ   เห็นชอบ 
 

  ๕.๖    การเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเดน 
   

  ผศ.วีนา สงวนพงษ เสนอใหสวพ.จัดโครงการเชิดชูเกียรตินกัวจิัยดีเดน โดยอาจจัดงานแจกโล
เกียรติยศสัญลักษณมหาวิทยาลัย   และเงินรางวัล สําหรับนักวจิัยของ  มทร.  พระนคร   ท่ีไดรับรางวัล 
ตาง ๆ จากหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการทําวจิัยท่ีมีคุณภาพ
ตอไป 
  ท่ีประชุมเสนอใหทําเกยีรติบัตรยกยองนกัวิจยัท่ีดําเนินงานเสร็จทันเวลา เพื่อเปนการสงเสริมให
นักวจิัยมีความกระตือรือรนมากข้ึน 
  มติท่ีประชมุ   เห็นชอบ 
 

๕.๗   งบประมาณ โครงการผลิตอุปกรณและเคร่ืองมือชวยเหลือคนพิการ 
 

นายพงษศักดิ์   จตุรนาคากุล  แจงวา ในปงบประมาณ ๒๕๕๒  งบประมาณโครงการผลิตอุปกรณ
และเคร่ืองมือชวยเหลือคนพิการ ไมไดรับการสนับสนุนท้ังงบประมาณแผนดิน และงบผลประโยชน ซ่ึง
โครงการนี้เคยไดรับงบประมาณสนับสนนุเปนประจําทุกป เพราะเปนโครงการท่ีกลุมบริการเทคโนโลยี ได
จัดทําอุปกรณชวยเหลือคนพิการ ใหแกศูนยสิรินธรเพือ่การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย  ในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ   จึงขอใหประธานชวยดแูลดวย 
  มติท่ีประชมุ  รับทราบ 
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  ๕.๘   การเสนองานวิจัยใหม และขอขยายเวลางานวิจัยเกา 
  ดร.ปริญญา  มากล่ิน ขอหารือกรณีนกัวจิัยไดเสนองานวิจยัใหม โดยท่ีงานวิจยัเกายงัไมแลวเสร็จและ          
ขอขยายเวลาเพ่ิมนั้น จะมีมาตรการอยางไร 
  ประธานช้ีแจงวา สวพ. ไดกําหนดวิธีการไวแลวในรายงานการควบคุมภายในตามระเบยีบฯ ขอ 6 (แผน
บริหารความเส่ียง)  แตอาจจะยดืหยุนไดในกรณีท่ีนักวิจยัดาํเนนิการแลวเสรจ็ แตตัวเลมสมบูรณยังไมเสร็จ ก็
สามารถสงเลมทีหลังได 
  มติท่ีประชมุ  รับทราบ 
 

  ๕.๙   ปฏิทินปฎิบัตงิานวิจัยประจําป 
 

  ผศ.วนัดี  มาตสถิตย เสนอใหสวพ.จดัทําปฏิทินปฎิบัติงานวิจยัประจําปดวย เพื่อใหผูท่ีสนใจจะสงงานวิจยั
ไดทราบกําหนดการคราว  ๆ   จะทําใหสามารถเสนอหวัขอไดทันเวลา  โดยไมตองมารองขอใหขยายเวลาการสง
หัวขอ  เพราะทราบเร่ืองกะทันหนั 
  มติท่ีประชมุ   เห็นชอบ 
 

ปดประชุมเวลา  11.00  น.  
 
 
 

นางสุจนิดา   รังสิกรรพมุ 
                                                                                                                                                         ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

                                                                                                                                                               ผศ.วนีา    สงวนพงษ 
                                                                                                                                                          ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
   


