
 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๑ 
วันศุกรท่ี  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๑ 

ณ หองประชุมชั้น ๕  อาคารสํานักงานอธิการบดี 
 

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

ผูมาประชุม 
 

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

ผูไมมาประชุม 
 ๑.   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   (นายพงษศักดิ์  จตุรนาคากุล) ติดราชการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น. 
 

  ประธานกลาวเปดประชุม  และขอชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารประกอบการประชุม  ๓ เลม  โดยเลมท่ี ๑ เปน 
รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑  ซ่ึงเปนเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี  ๑.๑     
เอกสารเลมท่ี  ๒  คือ วารสารวิชาการและวิจัย  มทร.พระนคร  ปท่ี  ๒  ฉบับท่ี ๑  โดยปท่ี ๑ วารสารวิชาการและ
วิจัย  ใชปกสีมวง ซ่ึงเปนสีของ  มทร.พระนคร   สวนปท่ี ๒  ปกจะใชสีของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม และในป
ตอ ๆ ไปจะเปล่ียนไปใชสีของคณะตาง ๆ เรียงตามตัวอักษร จนครบ ๙ คณะ   สวนเอกสารเลมท่ี ๓ คือรายงาน
ประจําป ๒๕๕๐-๒๕๕๑ ของศูนยบมเพาะธุรกิจ  จากนั้นประธานดําเนินการเขาสูระเบียบวาระตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 
 
 



 ๒

ระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ืองแจงใหท่ีประชมุทราบ 
 

  ๑.๑  รายงานผลการดาํเนนิงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ รอบ ๑๒ เดอืน  
 

  ประธานแจงเร่ือง รายงานผลการดําเนินงานของ สวพ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ รอบ ๑๒ 
เดือน ตามเอกสารแนบท่ี ๑.๑  ซ่ึงจะเปนการนําเสนอโครงสรางของ สวพ. และผลการดําเนินงานในรอบปของ 
สวพ. เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการของสวพ. เพื่อพิจารณาวา ใน
รอบปตอไป สวพ. ควรพัฒนางานไปในทิศทางใด   โดยขอใหคณะกรรมการเสนอแนะในการประชุมคร้ังตอไป  
จากนั้นประธานขอใหผูบริหารของ สวพ. แตละทานรายงานผลงานในความรับผิดชอบ 
 

    รองผูอํานวยการฝายวิจยั   (ผศ.ทรงสิริ   วิชิรานนท)  รายงานวา ในป  ๒๕๕๑   มีผลการดําเนินงานดงันี้ 
๑. งานวิจัยมีท้ังส้ิน  ๘๔ โครงการ  มีอาจารยทํางานวิจัย ๘๓ คน งานวิจัยท่ีแลวเสร็จมี ๖ คณะ ๓ 

หนวยงาน  คือ กองนโยบายและแผน  กองประชาสัมพันธ  และ สวพ. โดยจะมีการมอบวุฒิบัตร
ชมเชยการทํางานวิจัยเสร็จตามเวลา  ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ วันท่ี ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๒    

๒. งานวารสารวิชาการและวิจัย  จัดพิมพปละ๒  ฉบับ  ฉบับปท่ี ๒ ฉบับท่ี ๑ มีบทความวิจัยลงตีพิมพ  
จํานวน  ๑๐  บทความ  เปนบทความภายนอก ๓ บทความ  คิดเปนรอยละ  ๒๗.๓   บทความภายใน  
๗  บทความ  คิดเปนรอยละ ๗๒.๗  โดยมีผูประเมินบทความ  ๓๑ ทาน  เปนผูประเมินภายใน ๒ 
ทาน  ผูประเมินภายนอก  ๒๙  ทาน  สวนวารสารปท่ี ๒  ฉบับท่ี ๒  ซ่ึงขณะน้ีอยูในระหวางตีพิมพ  
มีบทความวิจัยตีพิมพ  ๑๐  บทความ  เปนบทความภายใน  ๓  บทความ คิดเปนรอยละ ๒๗.๓  
บทความภายนอก  ๗  บทความ  คิดเปนรอยละ  ๗๒.๗   มีผูประเมินบทความ  จํานวน  ๔๒  ทาน 
แบงเปน  ผูประเมินภายใน  ๖  ทาน  ผูประเมินภายนอก  ๓๕  ทาน 

  ๓. งานการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  สวพ.  รวมกับ  สสท.  จดัรายการราชมงคลพระนครกับ 
                     งานวิจัยและส่ิงประดิษฐ  ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
                     สศทท. ๑๕  (UBC  ๙๕)    ทุกวันศุกร เวลา ๑๕.๐๐ –  ๑๖.๐๐  น.  
  ๔. งานการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยส่ิงประดิษฐ  แสดงผลงานในรูปของการจัดบอรด  และผลิตภัณฑ   
                     ๔  งาน  คือ 
    ๔.๑.   งานวันนักประดษิฐ   ระหวางวันท่ี    ๒ – ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑   ณ   ศูนยแสดง 
      สินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี     
    ๔.๒.  โครงการ  Energy   Fair   สัญจร  เพื่อลดวิกฤตพลังงาน   ลดวิกฤตภาวะโลกรอน   
      ระหวาง วันท่ี  ๑ – ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๑   ณ  ศูนยการคาฟวเจอรปารค รังสิต         และ
      ระหวางวันท่ี ๘ –   ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๑  ณ  ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค 
      บางนา   
 



 ๓

    ๔.๓.  งานเทคโนโลยแีละนวัตกรรมไทย  ประจําป ๒๕๕๑  ระหวางวนัท่ี  ๒๕ – ๒๘    
      ตุลาคม ๒๕๕๑  ณ  ศูนยนทิรรศการและการประชมุไบเทค  บางนา 
    ๔.๔.   งานประชุมสัมมนาวิชาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ  คร้ังท่ี ๑  
      ระหวางวันท่ี ๒๗ -  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๑  ณ  โรงแรมธรรมรินทร  ธนา  จังหวัดตรัง   
      นําผลงานวิจัยเขารวมแสดง  ๑๒  ผลงาน  เปนภาคบรรยาย  ๖  ผลงาน  ภาคโปสเตอร     
      ๖  ผลงาน  และจะมีการสัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลวิชาการ   
                   คร้ังท่ี  ๒  ในป   ๒๕๕๒  ณ  มทร.ลานนา 
  ๕. การเสนอผลงานวจิัยในตางประเทศ    มีนกัวิจยัท่ีเสนอผลงาน   จํานวน  ๖  ทาน  คือ อาจารยกฤตพร  
                     ชูเสง    และอาจารยคนงึนจิ     กณัหะกาญจนะ    คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร    อาจารยณัฐพงศ    
                     พนัธุนะ   อาจารยทง   ลานธารทอง   อาจารยสมเกียรติ     ทองแกว   และอาจารยศุภวุฒิ   เนตรโพธ์ิแกว     
                       คณะวิศวกรรมศาสตร  
  ๖.  การพฒันานักวิจยั   มี  ๒  โครงการ  คือ 
    ๖.๑   โครงการวจิัยสัญจร   เม่ือวนัศุกรท่ี   ๒๑    มีนาคม   ๒๕๕๑ ณ   คณะวศิวกรรมศาสตร   
         และวันพุธท่ี ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๑  ณ คณะบริหารธุรกจิ   
    ๖.๒   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางนกัวจิยัมืออาชีพ  เม่ือวนัท่ี  ๑๑ – ๑๓  มิถุนายน   
          ๒๕๕๑  ณ  โรงแรมรอยัลซิต้ี   และวนัท่ี  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๑  ณ  คณะเทคโนโลย ี
          คหกรรมศาสตร   และวันท่ี  ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๕๑  ณ  คณะบริหารธุรกิจ   
  ๗. การบริการเทคโนโลย ี แบงออกเปน ๔ งาน  คือ    
    ๗.๑.  งานบริการวชิาการ  
    ๗.๒.  งานปฏิบัติการ (ยังไมมีหัวหนากลุมงาน)  รองผูอํานวยการฝายบริการเทคโนโลยี       
                                              อาจารยพงษศักดิ์    จตุรนาคากุล      รับผิดชอบ   
    ๗.๓.   งานคลินิกเทคโนโลย ี ผอ.สวพ.      รับผิดชอบ   
    ๗.๔.   งานบมเพาะวสิาหกิจ   รองผูอํานวยการฝายบริหาร  ผศ.อุดมวิชช    พลเยีย่ม    
      รับผิดชอบ 
 

  มติท่ีประชมุ   รับทราบ 
 

  ๑.๒   รายงานผลและแผนการบริหารความเส่ียง  และควบคุมภายใน  รอบปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
 

  ประธานแจงเร่ือง  รายงานผลและแผนการบริหารความเส่ียง และควบคุมภายใน รอบปงบประมาณ 
๒๕๕๑  ตามเอกสารแนบที่ ๑.๒  แผนบริหารความเส่ียงเปนกิจกรรมท่ีตองทําทุกป  โดยนําผลประกอบการทีไม
เขาเปาของปนั้น ๆ     เขาแผนบริหารความเส่ียง   ในปงบประมาณ  ๒๕๕๑     ผลการบริหารความเส่ียงของ  
สวพ.   มี ๓ ประเด็น   คือ      



 ๔

        ๑.   ใหไดงบประมาณวจิัยจากแหลงทุกภายนอกเพิม่ข้ึน       
  ๒.  ใหผลการวิจยัเสรจ็ตามระยะเวลาท่ีกําหนด      
  ๓.   ใหไดจาํนวนกจิกรรม/โครงการบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน 
                     ไมตํ่ากวา ๘๔ กจิกรรม/โครงการ   
 

  แผนบริหารความเส่ียงท่ีกําหนดไว  มี  ๒  เร่ือง คือ 
 

   ๑. งบประมาณวจิยัจากแหลงทุนภายนอกไมตํ่ากวา  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท    
   ๒. เพื่อใหผลการวิจยัแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ไมตํากวารอยละ ๗๐ 
  

   มติท่ีประชมุ  รับทราบ 
 

  ๑.๓    คาํรับรองการปฏิบัติราชการ   ของสถาบันอุดมศึกษา   ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.   ๒๕๕๒ 
 

  ประธานแจงเร่ือง  คํารับรองการปฏิบัติราชการ  ของสถาบันอุดมศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒   ตามเอกสารแนบท่ี ๑.๓  ประเด็นการประเมินผล มิติท่ี ๑  มิติดานประสิทธิผล  มีตัวช้ีวัด  ๕  ตัว  ท่ี  สวพ.  
รับผิดชอบอยูคือ  
  ๑.   ระดบัความสําเร็จในการนําวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสรางเสริมและพฒันาอาชีพในชุมชน  มี  
                         ผอ. สวพ.   รับผิดชอบ  
   ๒.   ระดับความสําเร็จของการบริการวิชาการ/วิชาชีพแกสังคม มีอาจารยพงษศักดิ์    จตุรานาคากุล    รับผิดชอบ    
  ๓.   รอยละของงานวิจยั หรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร ในระดบัชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารย 
                        ประจาํและ/หรือนักวิจยัประจํา  มี ผศ.ทรงสิริ   วิชิรานนท  รับผิดชอบ   
  ๔.   รอยละของงานวิจยัหรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชอันกอใหเกดิประโยชนอยางชัดเจน  ตออาจารยประจํา   
                        และ/หรือนักวิจยัประจํา  มี    ผศ.ทรงสิริ   วิชิรานนท  รับผิดชอบ   

๕. จํานวนผลงานวชิาการท่ีไดรับการจดลิขสิทธ์ิและ/หรือ  ไดรับรองคุณภาพ  จากหนวยงานท่ีเช่ือถือได
ตออาจารยประจํา และ/หรือนกัวจิยัประจาํ  มี ผศ.ทรงสิริ   วชิิรานนท  รับผิดชอบ    

 

  มติท่ีประชมุ  รับทราบ 
 

  ๑.๔  การเสนอของบประมาณ (แบบปกต)ิ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ตามมติคณะรัฐมนตรี   
 

  ประธานแจงเร่ือง   การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามมติ
คณะรัฐมนตรี  ตามเอกสารแนบท่ี ๑.๔   โดยแยกเปน ๒  ผลผลิต  คือ 

๑.  ผลผลิตงานวจิัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี มี ๑ แผนงาน  ๓๐  โครงการ งบประมาณ  ๑๒,๘๖๕,๐๖๕  บาท  
๒.  ผลผลิตสรางองคความรู  มี  ๑  แผนงาน  ๔๗  โครงการ  งบประมาณ  ๑๒,๗๙๗,๗๓๙  บาท   



 ๕

  ผศ.วนีา     สงวนพงษ     เสนอวา  ขอใหสรุปรายงานแยกเปนคณะ    เพื่อจะไดทราบวาแตละคณะมกีารเสนอ 
โครงการเทาไร   ไดรับงบประมาณสนับสนุนเทาไร     เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลนําไปพัฒนาตอไป      และ ผศ.วนัด ี    
มาตสถิตย  เสนอวาการบริการวิชาการแกสังคม  ควรรายงานแยกเปนคณะ จะไดเหน็อยางชัดเจนวามีการพัฒนา
อยางไร 
 

  มติท่ีประชมุ  รับทราบ 
 

  ๑.๕  งบประมาณวิจัย  มทร.พระนคร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒ 
  ประธานแจงเร่ือง  งบประมาณวิจัย   มทร.พระนคร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒  ตาม
เอกสารแนบที่ ๑.๕  โดยในปงบประมาณ  ๒๕๔๙ ไดรับจัดสรรงบประมาณ  จํานวน  ๓,๒๑๕,๐๐๐  บาท  ซ่ึงนอยมาก
เม่ือเทียบกับ มทร.  อ่ืน ๆ  ดังเชน มทร. รัตนโกสินทร   ในปงบประมาณ  ๒๕๔๙ ไมมีงบประมาณ  แตในปงบประมาณ  
๒๕๕๒  ไดรับงบประมาณ   ๑๒,๙๙๔,๖๐๐   บาท  ในขณะท่ี   มทร.พระนคร  ไดรับงบประมาณ   ๕,๖๘๔,๔๐๐  บาท
และ สวพ. ไดเสนอ มทร. รับทราบแลว   และในปงบประมาณ  ๒๕๕๓ มทร. จะชวยดูแลงบประมาณใหเปนพิเศษ  
 

   มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

  ๑.๖  ยุทธศาสตรการพฒันามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

  ประธานแจงเร่ือง  ยุทธศาสตรการพฒันามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ตามเอกสารแนบท่ี ๑.๖ 
สวพ. รับผิดชอบ ขอ ๓.๑.๑, ๓.๑.๔, ๓.๑.๖, ๕.๑.๑ – ๕.๑.๙  ยกเวน ๕.๑.๗  แตขอ ๕.๑.๘  จดัต้ังหนวยจดัการ
ทรัพยสินทางปญญา คาดวาจะดําเนินการในป ๒๕๕๔ เนือ่งจากตองใชบุคลากรท่ีมีความชํานาญเปนพเิศษ และมี
ความรูอยางนอยประดับปริญญาโท   ซ่ึงขณะนี้ สวพ. ยงัขาดบุคลากรในสวนนี ้
  อาจารยสําเริง    แพงศรี  เสนอแนะ วาการจดสิทธิบัตร มีการลงทะเบียนในการจดโดยเสียคาลงทะเบียนดวย 
แลวใหรอผล ซ่ึงใชเวลานานมาก แลวจึงแจงกลับมาใหแกไข  เม่ือจะสงกลับไปอีกคร้ัง  กจ็ะเสียคาใชจายอีก  แลวให
รอผลอีกซ่ึงใชระยะเวลาในการรอคอยนานมาก  ดังนั้น ผูท่ีจะรับผิดชอบในการจดสิทธิบัตร  จงึตองอาศัยผูมีความรู
อยางลึกซ้ึง 
  ผศ.วนีา   สงวนพงษ  ต้ังขอสังเกตวา ศูนยวิจยัสังคมศาสตรประยุกต ของคณะศิลปศาสตร ไมมีอยูในผัง
ยุทธศาสตร มทร. พระนคร  ซ่ึงประธาน ไดช้ีแจงวา ผังยุทธศาสตร มทร.พระนคร ท่ีแจกในวันนี ้เปนผังยุทธศาสตร 
ท่ีไดรับจากกองนโยบายและแผน ณ วนัท่ี ๑๑ ธันวาคม  ๒๕๕๑   ซ่ึงอาจจะมีการปรับปรุงอีก สวพ.จะประสานกับ 
กองนโยบายและแผน เพื่อตรวจสอบขอมูลท่ีชัดเจนอีกคร้ังและขอใหคณะประสานสอบถามกับกองนโยบายและแผน
ดวย 
 

  มติท่ีประชมุ  รับทราบ 
 



 ๖

ระเบียบวาระการประชุมท่ี ๒     เร่ืองรับรองรายงานการประชมุ 
 

  เลขานกุารแจงเร่ือง  รับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการประจําสถาบันวจิัยและพฒันา คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๑ 
เม่ือวนัท่ี ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๑  ซ่ึงสรุปรายงานการประชมุ   ตามรายละเอียดเอกสารแนบท่ี  ๒  
 

  มติท่ีประชมุ  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๕๑   
 

ระเบียบวาระการประชุมท่ี ๓  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 

  ๓.๑    การจัดทําแผนพฒันาตามขอเสนอแนะของการตรวจประเมิน SAR ปการศึกษา ๒๕๕๑  
  ประธานแจงเร่ือง  การจดัทําแผนพัฒนาตามขอเสนอแนะของการตรวจประเมิน SAR   ปการศึกษา ๒๕๕๑ 
ตามเอกสารแนบท่ี ๓   จากขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศกึษา   
๒๕๕๐   ในวนัท่ี  ๙  และ  ๑๑   สิงหาคม    ๒๕๕๑    จากคณะผูประเมินภายในของ   มทร.พระนคร   โดย     รศ. ดร. วีระเชษฐ   
 ขันเงิน  และคณะ   มี  ๖ ขอ  และ  สวพ.  ไดจดัทําแผนพัฒนาหนวยงาน   ประจาํปการศึกษา  ๒๕๕๑  มาดวยแลว 
       

  มติท่ีประชมุ  เห็นชอบ  โดยมีขอเสนอแนะวาการจัดทําแผนพัฒนาในแตละคร้ังขอใหศึกษาแผนยุทธศาสตร
และมาตรการของมหาวิทยาลัยดวย  เพื่อใหการพฒันาน้ันสอดคลองกับแผนยทุธศาสตรท่ีกําหนดไว  และไปใน
ทิศทางท่ีชัดเจน   ไมควรทําแผนพัฒนาโดยไมมีเปาหมายรองรับ  
   

ระเบียบวาระการประชุมท่ี ๔   เร่ืองอ่ืน ๆ   
 

๔.๑  การดําเนนิการศูนยบมเพาะธุรกิจ 
 

  ประธานแจงเร่ืองสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  อนุมัติให มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร   ดําเนินการศูนยบมเพาะธุรกิจตอในปงบประมาณ ๒๕๕๒   จากผลการตรวจประเมินของ สกอ. มี
มหาวิทยาลัย ๑๐ แหง ท่ีรวมดําเนินการ  มีมหาวิทยาลัย ๘ แหง ผานการประเมิน สวนอีก ๒  แหง ตองเขา
แผนฟนฟู   ผูประกอบการที่เขารวมโครงการ (Start up)  ๑  ราย  จะไดรับงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐  บาท  และผู
ดําเนินธุรกจิเต็มรูปแบบไดโดยไมตองพึง่มหาวิทยาลัย (Spin off)  ไดรับงบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 

  มติท่ีประชมุ    รับทราบ 
 

๔.๒  การจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย รวมกันใน ๙ มทร. 
 

  ประธานแจงวา เม่ือวนัท่ี ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๑ มทร.ธัญบุรี เชิญเขารวมพิจารณาการจดัทํา
วารสารวิชาการและวจิยั ของ มทร. ๙ แหง พิมพรวมกนัโดยจดัทําเปน ๒ ฉบับ  เปนสายวิทยาศาสตร และสาย
สังคมศาสตร  มี มทร. ๙ แหงเปล่ียนกันเปนเจาภาพคราวละ  ๒  ป  โดยในปแรก  มทร.ธัญบุรี  เปนเจาภาพจดัทํา



 ๗

วารสารวิชาการและวจิยัสายวิทยาศาสตร  ปละ ๓ เลม  และ  มทร.รัตนโกสินทร  เปนเจาภาพจดัทําสาย
สังคมศาสตร  ปละ  ๒  เลม  โดย มทร.พระนคร ยังคงจัดทําวารสารวิชาการและวจิัยตอไป  ซ่ึงการจัดทํา
วารสารวิชาการและวจิยั  ๙  มทร. ยังไมเปนทางการ จะนาํเขาท่ีประชุม อธิการบดี ๙ มทร. ในเดือน  มกราคม 
๒๕๕๒ จงึจะไดขอสรุป    
 

  มติท่ีประชมุ    รับทราบ 
 

ปดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 

นางสุจนิดา   รังสิกรรพมุ 
                                                                                                                                                     ผูจดรายงานการประชุม 
 
 
 
                                                                                                                                                               ผศ.วนีา    สงวนพงษ 
                                                                                                                                                          ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 


