
                            รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                               ครั้งท่ี  5/2554 

                              วันพุธท่ี  20  กรกฎาคม   2554 
     ณ หองประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5  อาคารสํานักงานอธิการบดี  

 

***************** 
 

ผูมาประชุม 
 

  1.  ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.  ผศ.พัชรินทรพร ภูอภิสิทธ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.  ผศ.อุดมวิชช  พลเย่ียม   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 4.  นางสุจินดา  รังสิกรรพุม  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบัน 
 5.  นางสาวสุพัตรา ศรนิีปกานนท  หัวหนางานบริหารทั่วไป 
 6.  นางสาวอินทธีมา หิรัญอัครวงษ  หัวหนากลุมบริหารงานวิจัย 
 7.  นางสาวชนิดา ประจักษจิตร  เจาหนาที่วิจัย 
 8. นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน  เจาหนาที่วิจัย 
 9. นายปยวัฒน  เจริญทรัพย  เจาหนาที่วิจัย 
 10. นางสาวรุจิรา  จันทรสุวรรณ  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 11. นางกัญญาณัฐ พวงแสง   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

12. นางสาวหน่ึงฤทัย แกวคํา   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 13. นางสาวหญิง  มัทนัง   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 14. นางสาววัชราภรณ ชัยวรรณ  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 15. นางสาวพัชรนันท ยังวรวิเชียร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 16. นางสาวพัชรา หนูเรืองงาม  ผูปฏิบัติงานบริหาร 
 

ผูไมมาประชุม 
1. ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุง   ลาพักผอน 
2. นางสาวภุมภา มั่นวิชาชัย  ลาปวย 
3. นางสาวพัชรา หนูเรืองงาม  ติดราชการ 

 

เริ่มประชุมเวลา   10.00 น. 
 

 ประธานกลาวเปดการประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
 

เรื่องท่ีประชุม ท่ีประชุม/มติ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 ความกาวหนาของการปฎิบัติงาน 
1.1.1 โครงการการประเมินผลการดําเนินงานโครงการถายทอดเทคโนโลยีที่ผลักดันโดย 
สมาชิก อสวท. และการประชุมรวมพลคน อสวท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยแบงเปน 
2 กิจกรรม คือ 1. ประเมินผลการดําเนินงานโครงการฯ จํานวน 20 โครงการ  2. ประเมินความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการฯ โดยดําเนินการเปนชวงเวลาดังน้ี 
       วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2554  จังหวัดพิษณุโลก 

 
- รับทราบ 
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 เรื่องท่ีประชุม ท่ีประชุม/มติ 
       วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2554         จังหวัดภูเก็ต  ตรัง  สงขลา      
       วันที่  15    สิงหาคม 2554         จังหวัดนครนายก 
       วันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2554      จังหวัดอุบลราชธานี  กาฬสินธุ เลย 
และการประชุมรวมพลคน อสวท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 วันที่ 5 – 9 กันยายน 2554 
ณ โรงแรมธรรมรินทรธนา จังหวัดตรัง 
1.1.2 โครงการหมูบานเผือกหอม อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี วันที่ 27 – 30 กรกฎาคม
2554  
1.1.3 โครงการชวยราษฎร สรางโอกาส ใหอาชีพ  ไดรับการประสานจากคุณพชรเดช    
บุญพรอม บริษัท RS PUBUIC COMPANY LIMITED ใหดําเนินการฝกอบรมทางดานอาหารและ
ไมใชอาหาร จํานวน 8 หลักสูตร หลักสูตรละ 2 วัน คือ วันที่ 27 – 28  สิงหาคม 2554  วันที่   
3 – 4, 10 – 11, 17 – 18, 24 – 25 กันยายน 2554 วันที่ 1 – 2, 8 – 9, 15 -16 ตุลาคม 2554 
รวม 16 วัน เปาหมายผูเขาฝกอบรม จํานวน 320 คน ขณะน้ีอยูระหวางทําสัญญาจาง 

 

1.2  เรื่องประเมินผูบริหารท่ีไดรับการสรรหา คือ คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก และ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ซึ่งจะประเมินตามขอตกลงที่ทําไวกับอธิการบดี  โดย
คณะกรรมการประเมิน ประกอบดวยรองอธิการบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ  ผอ.กนผ.    
ผอ.กบ. ผอ.สํานักประกันคุณภาพ โดยประเมินดังน้ี 
1.2.1. ประเมินบนระบบ IT  
1.2.2. วันที่ 5 สิงหาคม 2554 สงเลมผลการดําเนินงาน 
1.2.3. วันที่ 25 สิงหาคม 2554 สรุปผลการตรวจประเมิน ครั้งที่ 1 และสามารถอุทธรณผลการ
ประเมินไดต้ังแตวันที่ 26 – 29 สิงหาคม 2554  
1.2.4. วันที่ 29 สิงหาคม 2554 ลงพื้นที่สัมภาษณหัวหนาหนวยงาน และผูเกี่ยวของ 
รูปแบบการประเมินผูบริหารจะข้ึน Web มหาวิทยาลัยไว มอบ ผศ.พัชรินทรพร  ภูอภิสิทธ์ิ 
รวบรวมขอมูลจากทุกกลุม/งาน โดย  
      งานบริหารทั่วไป     มอบ นางสุจินดา   รังสิกรรพุม และนางสาวสุพัตรา  ศรีนิปกานนท 
      กลุมบริหารงานวิจัย มอบ ผศ.อุดมวิชช  พลเย่ียม และนางสาวอินทธีมา   หิรัญอัครวงศ 
      กลุมบริการเทคโนโลยี มอบ ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุง  และนางสาววัชราภรณ  ชัยวรรณ 
การประเมินผูบริหาร รอบ 1 ป สงขอมูลปละ 2 ครั้ง คือ 6 เดือนครั้ง 
 

1.3  การรายงานผลตามตัวบงชี ้อัตลักษณ ของมหาวิทยาลัย มอบใหกองนโยบายและแผน 
กํากับดูแล ตัวบงช้ีอัตลักษณ ตามตัวบงช้ีที่ 1.2.1 ของ สกอ. 16.1 ของ สมศ. สวพ. ไดรายงาน
ผลประกอบตัวบงช้ีดังกลาวในขอ 4 และ 5 ดังน้ี 

            ขอ 4  มีผลการดําเนินงานที่กอใหเกิดผลกระทบที่เปนประโยชนและ/หรือ สรางคุณคาตอสังคม
ในหลายโครงการอาทิเชน โครงการผลิตขาเทียม  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  
4.1 โครงการคลินิกเทคโนโลยี  
เปนความรวมมือระหวาง มทร.พระนคร กับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการนํา
ผลงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย ถายทอดสูกลุมเปาหมายระดับชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และภาคอุตสาหกรรม ดําเนินการมาต้ังแตป 2548    
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 เรื่องท่ีประชุม ท่ีประชุม/มติ 
ปจจุบันบริหารโครงสรางใหมเปนศูนยคลินิคเทคโนโลยี ประจําพื้นที่ของวิทยาเขตเดิมรวม 5 
ศูนย  
4.1.1. ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ดําเนินโครงการถายทอดเทคโนโลยี ดวยหลักสูตรระยะสั้นเพื่อ
สรางอาชีพใหม จํานวน 14 โครงการ โดยไดรับงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จํานวน2,595,000บาท  ผูรับบริการจํานวน 2,270  คนผูรับบริการพึงพอใจตอ
โครงการ รอยละ 90.90 และนําผลการถายทอดเทคโนโลยีไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพ
ของชุมชนและกลุม รอยละ 86.36       
4.1.2. ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดรับงบประมาณโครงการถายทอดเทคโนโลยี ดวยหลักสูตร
ระยะสั้นเพื่อสรางอาชีพใหม โดยไดรับงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวน 14 โครงการ งบประมาณ 3,538,700 บาท  อยูระหวางดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของโครงการคลินิกเทคโนโลยี 
1. เปนเรื่องเลาความสําเร็จ (Success Story) ในเอกสารผลการดําเนินงานของกระทรวง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ต้ังแตป 2550 – ปจจุบัน 
 2. ไดรับเชิญเปนกรรมการภาคประชาชนของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยมีหนาที่
ในการรวมวางแผน ติดตามผลการดําเนินงาน และใหขอเสนอแนะในการดําเนินงาน ของคลินิก
เทคโนโลยีเครือขายทั่วประเทศ ประจําป พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน 
3. ไดรับความไววางใจจากสํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ในการเปนผูแทนกระทรวง บริหารจัดการโครงการจัดงานวันเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของไทย ประจําป 2553 ของคลินิกเทคโนโลยีเครือขายทั่วประเทศ 
4. ไดรับรางวัลจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในฐานะคลินิกเทคโนโลยีเครือขายที่มี
ผลการปฏิบัติงานดีเย่ียม ซึ่งเปนหน่ึงใน 6 แหงของหนวยงานที่ไดรับรางวัล จากคลินิกเทคโนโลยี
เครือขายทั่วประเทศ จํานวน 133 แหง 
5. เปนงานที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 ประเมินให “คลินิกเทคโนโลยี” และ “เทคโนโลยีที่พรอม
ถายทอด” เปนศูนยประสานงานในการถายทอดงานวิจัยสูการนําไปใชจริงในชุมชน ซึ่งถือเปน 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 
4.2 โครงการผลิตอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการ 
เปนโครงการที่ดําเนินการอยางตอเน่ืองต้ังแตป 2543 – ปจจุบัน มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตช้ินสวน
กายอุปกรณ มอบแกหนวยงานที่ใหบริการผูพิการ/ผูดอยโอกาส อาทิ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
คนงาน กระทรวงแรงงาน ศูนยสิรินทรเพื่อฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ และ
โรงพยาบาลตางๆ  
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการผลิตอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการ 
สามารถชวยเหลือผูพิการ/ผูดอยโอกาสในการใช กายอุปกรณเพื่อความเปนอยูในชีวิตประจําวัน 
ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินคุณภาพชีวิตในสังคม 
1.  โรงพยาบาลจังหวัดนาน สงมอบชุดขาเทียมใตเขา ชุดขาเทียมเหนือเขา 
2.  ศูนยสิรินธร เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ รับมอบชุดขาเทียมใตเขา และ
ชุดขาเทียมเหนือเขา จํานวน 50 ชุด และ 20 ชุด ตามลําดับ 
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 เรื่องท่ีประชุม ท่ีประชุม/มติ 
ขอ 5. มทร.พระนครไดรับการยกยองในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวกับ         
อัตลักษณ ซึ่งอัตลักษณของมทร.พระนครประกอบดวย ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เนนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และใหบริการวิชาการแกสังคมซึ่ง โครงการที่ไดรับรางวัล 
5.1 ไดรับรางวัลจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในฐานะคลินิกเทคโนโลยีเครือขายที่มี
ผลการปฏิบัติงานดีเย่ียม ซึ่งเปนหน่ึงใน 6 แหงของหนวยงานที่ไดรับรางวัล จากคลินิกเทคโนโลยี
เครือขายทั่วประเทศ จํานวน 133 แหง 
5.2 ไดรับรางวัลบุคคลดีเดนที่สนับสนุนคนพิการ เน่ืองในโอกาส “วันคนพิการ” ประจําป 2553 
จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
 

1.4  คําอธิบายลักษณะงาน 
             - ตําแหนงผูบริหาร    ผูรับผิดชอบ นางสุจินดา  รังสิกรรพุม 
             -  ตําแหนงเจาหนาที่วิจัย   2 ระดับ   ผูรับผิดชอบ ผอ.สวพ. 
             -  ตําแหนงนักวิจัย           5 ระดับ   ผูรับผิดชอบ ผศ.อุดมวิชช  พลเย่ียม 
             -  ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 4 ระดับ ผูรับผิดชอบ ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุง และ  
                                                         ผศ.พัชรินทรพร  ภูอภิสิทธิ 

- ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป ผูรับผิดชอบ นางสุจินดา   รังสิกรรพุม 
 

1.5  ครุภัณฑคอมพิวเตอรของหนวยงาน  ตามที่ สวพ. ของบประมาณเงินรายได  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดซื้อคอมพิวเตอร จํานวน 6 เครื่อง มหาวิทยาลัยมีมติใหรับเครื่อง
คอมฯ จาก สํานักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ จํานวน 6 เครื่อง และเครื่องเกาของ 
สวพ.   ที่หมดอายุการใชงานที่ สวท.ไดเคยสํารวจไวอีก จํานวน 8 เครื่อง รวม 14 เครื่อง และ
มอบนางสุจินดา  รังสิกรรพุม รับผิดชอบเรื่องการโอนครุภัณฑ และบุคลากร ของกลุมบริการ
เทคโนโลยี ใหคณะวิศวกรรมศาสตร 
1.6 การสงมอบแฟมงานของหนวยบมเพาะธุรกิจ  มอบดร.สุรเชษฐ  เดชฟุง และนางสาว      
วัชราภรณ   ชัยวรรณ ประสานกับคณะบริหารธุรกิจ 
 

1.7  งานสารบรรณ  มอบนางสาวหน่ึงฤทัย  แกวคํา สวนนางสาวพัชรา  หนูเรืองงาม มอบให
รับผิดชอบงานพัสดุ โดยใหนางสาวสุพัตรา  ศรีนิปกานนท สงมอบงานภายในวันที่ 1 สิงหาคม 
2554 
 

1.8  การบันทึกเรื่องเลา ประกวดชุมชนนักปฏิบัติ ศูนยจัดการความรู ขยายกําหนดเวลาสงเรื่อง
ไดถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ขณะน้ีดําเนินการได 4 เรื่อง คือ 
     - งานงบประมาณรายจาย  และงานงบประมาณเงินรายได มนีางกัญญาณัฐ  พวงแสง เปนผู
จดบันทึก 
     - งานการทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย และ นายปยวัฒน  เจริญทรัพย  
       งานการติดตามรายงานความกาวหนาการวิจัย  เปนผูจดบันทึก 
     - งานติดตามประเมินผลงานวิจัย  นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน 
     - งานการจัดสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ  เปนผูจดบันทึก 
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 เรื่องท่ีประชุม ท่ีประชุม/มติ 
ระเบียบวาระท่ี 2    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2554  เมื่อวันอังคารที่  5 กรกฎาคม 
2554 
 

- รับรองรายงานการ
ปะชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเน่ือง 
3.1  การจัดนิทรรศการวิจัยในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2554 ณ ศูนย
แสดงสินคาและการประชุมนานาชาติ กรุงเทพฯ ไบเทค บางนา ระหวางวันที่ 6 – 21 สิงหาคม 
2554 ผูรับผิดชอบคือ นางสาววัชราภรณ  ชัยวรรณ และนายปยวัฒน  เจริญทรัพย ขณะน้ีได
เสนอคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการฯ  จัดจางทําแผนพับประชาสัมธ ขออนุมัติผูทํางานลวงเวลา
และขอใชรถยนต  ติดตอเจาของผลงานเพื่อเตรียมจัดนิทรรศการ 
 

3.2 งานสีสันพรรณไมเทิดไทบรมราชินีนาถ มหัศจรรยมะพราวไทย เฉลิมพระเกียรติ ณ สวน 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  ระหวางวันที่ 10 – 24 สิงหาคม 2554 
ผูรับผิดชอบคือนางสาวชนิดา  ประจักษจิตร และนางสาวพัชรนันท  ยังวรวิเชียร ขณะน้ีไดเสนอ
คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการฯ  ประสานงานกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  และจะจัด
ประชุมผูเกี่ยวของในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2554 เพื่อเตรียมขอมูลในการจัดนิทรรศการ  

 

3.3  โครงการการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวิชาการ ครั้งที่ 3 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ มทร.พระนคร ครั้งที่ 2 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร. พระนคร 
ผูรับผิดชอบคือ นางสาวภุมภา  มั่นวิชาชัย  ขณะน้ีไดดําเนินการดังน้ีแลว 
        3.3.1 ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 
        3.3.2 เชิญวิทยากร 
        3.3.3 จัดทําสูจิบัตร 
        3.3.4 สงบทความวิชาการที่เขารวมนําเสนอใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมิน  
                จํานวน 30   บทความ 
        3.3.5 จัดทําโปสเตอร 
        3.3.6 ขอเชาบูธสําเร็จและอุปกรณไฟฟา 
และ ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุง ดูแลการดําเนินงานบนเวที  
 

3.4  โครงการจัดนิทรรศการวิจัยในงานการนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2554  (Thailand 
Research Expo 2011) ณ เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ ผูรับผิดชอบ คือ นางสาวอินทธีมา  หิรัญ
อัครวงศ และนางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน ขณะน้ีไดเสนอคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ รวบรวม
รายช่ือผูปฏิบัติงานประจําคูหา และรวบรวมผลงานที่จะนําเสนอในงานฯ  
 

 
 - รับทราบ 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
4.1  การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553  
สวพ. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2553 ในวันอาทิตยที่ 
24 กรกฎาคม 2554  

  
 

 
- มอบงานประกัน
คุณภาพจัดทําคูมือการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เพื่อ
สงใหผูตรวจประเมิน 
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4.2 การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรของหนวยงาน  
จากการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสาตร การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร 
ระหวางวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2554 จังหวัดนครนายก  กองนโยบายและแผนใหหนวยงาน
จัดทําแผนที่ยุทธศาสตรของหนวยงาน สงภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2554  ในการทําแผนที่ 
ยุทธศาสตรของ สวพ.  ใหนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา สวพ. มารวมพิจารณา 
      

- มอบงานงบประมาณ
และแผน รวมรวม
ขอมูลจากกลุมบริหาร
งานวิจัย และกลุม
บริการเทคโนโลยี 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
5.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการป พ.ศ. 2554 ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) 
ผลผลิตที ่2 : ผลงานการใหบริการวิชาการ รวม 14 โครงการ 
- ดําเนินการภายในระยะเวลา รายงานผลเรียบรอยแลว จํานวน 7 โครงการ 
- ยังมิไดดําเนินการ เน่ืองจากยังไมถึงกําหนดเวลา        จํานวน 3 โครงการ 
- ขอขยายเวลาดําเนินโครงการ ถึงเดือนกันยายน         จํานวน 4 โครงการ คือ 
1. โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมการสารวัตรทหารบก 
      (ปที่ 3) 
2. โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (NEC) สาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย 
3. โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (NEC) สาขาธุรกิจงานดอกไม 
4. กิจกรรมการบมเพาะวิสาหกิจ สาขาธุรกิจอาหารภายใตโครงการ “เสริมสรางผูประกอบการ 
     ใหม” 
ผลผลิตที่ 3 : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวม 11 โครงการ 
- ดําเนินการภายในระยะเวลา รายงานผลเรียบรอยแลว จํานวน 7 โครงการ 
- ยังมิไดดําเนินการ เน่ืองจากยังไมถึงกําหนดเวลา        จํานวน 4 โครงการ 
 
 

 
- รับทราบ 

 
 
ปดประชุมเวลา 13.00 น.       
  

นางสุจินดา   รังสิกรรพุม 
         ผูจดรายงานการประชุม 

         
 

 ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทรพร  ภูอภิสิทธ์ิ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 


