
 
                            รายงานการประชุม 

               คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                                      คร้ังที่ 4/2553 

วันพุธที่  13   ตุลาคม  2553 
 ณ หองประชุมอินทนิล 1 ช้ัน 5  อาคารสํานักงานอธกิารบด ี

 

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

ผูมาประชุม 
 

   1. ผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา            ประธานกรรมการ 
   2.   รองผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา (ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท)     กรรมการ 
   3. รองผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา (ผศ.อุดมวิชช   พลเยี่ยม)     กรรมการ 
   4.   รองผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา   (อ.พงษศักดิ์  จตุรนาคากุล)     กรรมการ 
   5.    ดร.ธนธัส   ทัพมงคล             กรรมการ 
   6.   ผศ.บุญธรรม  พรเจริญ             กรรมการ     
   7.   อาจารยพจนา  นูมหันต             กรรมการ 
   8.   อาจารยธาน ี  สุคนธะชาต ิ            กรรมการ  
   9.    นางวันด ี   ชวยประยูรวงศ            กรรมการและเลขานุการ 
   10. นางสุจินดา    รังสิกรรพุม             ผูชวยเลขานุการ 
 

       ผูไมมาประชุม 
    - 
     

       เร่ิมประชุมเวลา 13.30  น. 
 
          ประธานกลาวเปดประชุมและไดดําเนินการเขาสูระเบียบวาระตาง ๆ   ดังตอไปนี ้  
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เร่ืองทีป่ระชุม ที่ประชุม/มต ิ
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
1.1   เร่ืองทีป่ระธานแจง 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ไดรับงบประมาณ  จํานวน 1,300,000 บาท 
จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ใหดําเนินโครงการจัดนิทรรศการวจิัย  ในงาน
เทคโนโลยีและนวตักรรมของไทย  ประจําป  2553  ของคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย 12 แหง  
แสดงผลงาน 24 ผลงาน   ระหวางวันท่ี  16 -20  ตุลาคม  2553 ณ อาคารชาเลนเจอร  2  ศูนย
แสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี จึงขอเชิญคณะกรรมการ เขาชมงาน
ดังกลาว 
1.2  เร่ืองที่เลขานุการแจง 
       ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
2.1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
       เลขานุการคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดสรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 3/2553 เม่ือวันพุธท่ี 11 สิงหาคม 2553 
จํานวน 9 หนา ดังรายละเอียดท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาดวยแลว 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนือ่ง 
         ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1  รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 
       การประเมินผล  เปาหมายและแผนการจัดการความรู ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
       การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดนัตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 
       สวนราชการ : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
       แผนที่ 2 : ความรูท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน        
  
    

 

 
 
-  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รับรองรายงานการ
ประชุม โดยปรับแกไข
หนา 5 รายงานไมครบ 
จํานวน 5 คณะ แกไขเปน
รายงานไมครบ จํานวน 4 
คณะ 
 
 
 
 
-เห็นชอบ 
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เร่ืองทีป่ระชุม ที่ประชุม/มต ิ
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 
(Objective) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามคํารับรอง 

เปาหมาย
ของ

ตัวช้ีวัด 

การ
ประเมินผล 

จัดการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 

1. เปนแหลงการศึกษาดาน
วิชาชีพและเทคโนโลยีเชิง
บูรณาการที่เขมแข็ง 
และไดมาตรฐานสากล 
2. สรางคนคุณภาพสูโลก
อาชีพ 

จํานวนบุคลากรใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่ไดรับการพัฒนา 

รอยละ 75 รอยละ 75 

การประเมินผลแผนการจดัการความรู แผนท่ี 2  
หนวยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1 การบงช้ีความรู มีทะเบียนรายการ

ความรูที่ไดรับการบงช้ี 
6 เร่ือง 6 เร่ือง 

2 การสรางและแสวงหาความรู 
-ภายในหนวยงาน 
-ภายนอกหนวยงาน 

จํานวนบุคลากรที่เขา
รวมกิจกรรม 

ไมนอยกวารอย
ละ 75 

รอยละ 75 

3 การจัดการความรูใหเปนระบบ 
-จัดทําทะเบียนความรู/คลังความรู 

มีทะเบียนรายการ
ความรูที่ไดรับการ
บงช้ี/คลังความรู 

มีทะเบียน
ความรู/คลัง
ความรูทุก
หนวยงาน 

ทะเบียนความรู  
งปม.2553 จํานวน 
6 เร่ือง 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู 
-จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

มีกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

อยางนอย 1 
กิจกรรม 

6 กิจกรรม 

5 การเขาถึงความรู 
-เผยแพรผาน Web site 
-จัดทําเปนเอกสาร, e-document,หนังสือเวียน 
-บอรดประชาสัมพันธ 
-การอบรม,สัมมนา,กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

มีจํานวนชองทางที่
เขาถึงความรู 

อยางนอย 3 
ชองทาง 

-เผยแพรผาน Web 
site  
-กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู 
-จัดทําเอกสาร 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 
-แลกเปลี่ยนเรียนรูผานทาง Web blog/Web 
board//e-mail และบอรด KM 

 
-จํานวนคร้ังของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 
- ความถี่ของการ
แลกเปลี่ยนผาน Web 
blog/Web board/        
e-mail/บอรด KM 

 
 1 คร้ัง 
 
1 คร้ังตอเดือน 

 
6 คร้ัง 
 
1 คร้ังตอ 2 เดือน 

7 การเรียนรู 
-การนําการจัดการความรูไปใชในการปรับปรุง
พัฒนางาน 

จํานวนบุคลากรใน
หนวยงานที่ไดรับ
ความรูและนําผลไปใช 

รอยละ 70 ของ
บุคลาการที่
ไดรับความรู
และนําผลไปใช 

รอยละ 70 
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เร่ืองทีป่ระชุม ที่ประชุม/มต ิ
   4.2 การปรับปรุงกระบวนการตามคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน PM 07  

       คูมือขั้นตอนการทํางาน งานวจิัยและบริการวิชาการแกสังคม (PM 07) ท่ีสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  รับผิดชอบเปนลักษณะการปฏิบัตงิานท่ีแตกตางกนั เม่ือทดลองใชแลวควรมีการปรับปรุง
คูมือขั้นตอนการทํางาน เพ่ือใหเกิดความคลองตัว โดยแยกเปน คูมือขั้นตอนการทํางานวจิัย      
(PM 07-1 )  คูมือขั้นตอนการทํางานบรกิารวิชาการแกสังคม (PM 07-2) 
 

4.3  ปญหาจากการประเมินคุณภาพงานบริการวิชาการ 
 ตามโครงการท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณ การบริการวิชาการแกบุคคลภายนอก ไมสามารถ

ควบคุมจํานวนผูเขารวมโครงการได เชน มีการแจงช่ือเขารวมสัมมนาแลว เม่ือถึงวันอบรมไม
มารวมโครงการ ทําใหจํานวนผูเขารับการอบรมไมเปนไปตามแผน การประเมินคณุภาพจะไมให
คะแนนถือวาไดผูเขารวมอบรมไมครบตามเปาหมาย  จึงขอฝากใหคณะกรรมการแจงคณะตน
สังกัด ดูแลกลุมเปาหมายใหเปนไปตามแผน 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
5.1 ผลการดําเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา  ระหวางเดือน  กรกฎาคม – กันยายน 2553 

1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศึกษาดูงานศูนยบมเพาะธุรกิจ                   
 มทร.พระนคร เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2553 

2) ผูชวยศาสตราจารยจุฑา   พีรพัชระ ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา และผูจัดการศูนย
บมเพาะธุรกิจ  เปนตวัแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เขารับโลประกาศ
เกียรติคณุโครงการตนกลาอาชีพจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2553 

3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินกิจกรรมจัดนิทรรศการวจิัยในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี แหงชาติประจําป 2553 ระหวางวันท่ี 7 -22 สิงหาคม 2553 ณ ศูนยแสดงสินคาและ
การประชุมนานาชาตกิรุงเทพฯ (ไบเทค บางนา) โดยจัดนทิรรศการผลงานวิจัยและส่ิงประดษิฐ 
ผลงานคลินิกเทคโนโลยี และผลงานศูนยบมเพาะธุรกิจ รวม 8 ผลงาน 
      4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
(วช.) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  ดําเนินกิจกรรมจัดนิทรรศการวิจัยในงาน “การนําเสนอ
ผลงานวิจัยแหงชาติ 2553”  ระหวางวันท่ี 26 – 30 สิงหาคม 2553 ณ ศูนยประชุมบางกอก         
คอนเวนช่ันเซ็นเตอร  เซ็นทรัลเวิลด  ราชประสงค โดย มทร.พระนคร ไดนําเสนอผลงานวิจัยและ
ส่ิงประดิษฐ จํานวน 7 ผลงาน 

5) ผูชวยศาสตราจารยจุฑา   พีรพัชระ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผูจัดการ 
คลินิคเทคโนโลยี  เปนตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เขารับโลรางวัล 
  

 
-เห็นชอบ 
 
 
 
 
- เห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

-รับทราบ 
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เร่ืองทีป่ระชุม ที่ประชุม/มต ิ
ระดับดีเยี่ยม 1 ใน 6 แหง ของหนวยงานท่ีเปนคลินิคเทคโนโลยีเครือขาย จาก ดร.สุจินดา 
โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เม่ือวันท่ี  30  สิงหาคม  2553  ณ   
โรงแรมปรินซพาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ  
        6) ผูชวยศาสตราจารยจุฑา   พีรพัชระ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผูจบหลักสูตร
การฝกอบรมโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย จํานวน 
32 คน เขารวมพิธีมอบวุฒิบัตร จากนายอาทิตย  วฒุิคะโร  อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม เม่ือ
วันท่ี 4 กนัยายน 2553 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี 

7) คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร ดําเนินโครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูดานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี กรมการสารวัตรทหารบก (ปท่ี 2) เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชน เพ่ือสงเสริมอาชีพเพ่ิมรายได และสรางความเขมแข็งแกชุมชน ระหวางวันท่ี 4 – 5 กันยายน 
2553 ณ ศูนยการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กรมการสารวัตรทหารบก    เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 

8) ผูชวยศาสตราจารยทรงสิริ   วิชิรานนท เลขานุการศูนยบมเพาะธุรกิจ พรอมท้ังอาจารย   
ท่ีปรึกษาและตัวแทนนักศึกษาจากชมรมนักศึกษาผูประกอบการ จํานวน 8 คน เขารวมโครงการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิต นักศึกษาเครือขายบมเพาะวสิาหกิจ ภาคกลางตอนลาง ระหวางวันท่ี 
1 -3 กันยายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี และแกงกระจาน คันทรี คลับ แอนด รีสอรท 
จังหวัดเพชรบุร ี

9) คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เขารวมกิจกรรมการประชุม “รวมพลคน อสวท.ประจําป 
2553” โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล 
เปนประธานเปดงาน ระหวางวันท่ี 21 – 25 กันยายน 2553 ณ วังรี รีสอรท จังหวัดนครนายก 

10)  กลุมบริการเทคโนโลยี โดยอาจารยพงษศักดิ์  จตุรนาคากุล และคณะ ดําเนินงาน 
โครงการอบรมสัมมนาตามแผนปฏิบัติงานประจําป   มีผลการดําเนินงานลุลวงตามแผนและบรรลุ
ตามเปาหมายตัวช้ีวัด ดังนี้ 

(1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเพ่ิมประสิทธิภาพแมพิมพฉีดพลาสติกดวย Hot 
Runner 

(2) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีการตัดเฉือนโลหะและการเลือกใช
เครื่องมือตัด 

(3) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบไฮดรอลิกสเบ้ืองตนในงานดูแลรักษาเครื่องจกัร 
(4) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชไฟฟาสําหรับ

อุตสาหกรรม      
11)  โครงการผลิตเครื่องมือและอุปกรณชวยเหลือคนพิการ   ตามโครงการแผนปฏิบัติงาน

ประจําป  การดําเนินการแลวเสร็จบรรลุตามแผนและเปาหมายตัวช้ีวัด  ดําเนินการสงมอบ
อุปกรณคนพิการใหกับศูนยสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ เม่ือวันท่ี 
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เร่ืองทีป่ระชุม ที่ประชุม/มต ิ
6 กันยายน 2553  โดยทานอธิการบดีเปนประธานการสงมอบ  โดยมีผูอํานวยการศูนยสิริธรฯ เปน
ผูแทนการรับมอบ 

12) การใหบริการวิชาชีพอ่ืน ๆ ตามคํารองขอจากหนวยงานภายนอก ท้ังภาครัฐและเอกชน 
รวมจํานวน 7 กิจกรรม  มีช่ัวโมงการใหบริการรวม 252 ช่ัวโมง และนําสงเงินรายไดใหกับ
มหาวิทยาลัย 41,500 บาท 

13) การใหบริการภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  งานวิจัยและอ่ืน ๆ 
โดยการใหคําปรึกษา  ออกแบบ  ผลิต  สราง  เชน การผลิตช้ินทดสอบงานประลองวัสดุ  การ     
ออกแบบและผลิตช้ินสวนหุนยนตเพ่ือสงเขาแขงขันในนามมหาวิทยาลัย  การใหคําปรึกษา  
สืบคนขอมูล  ออกแบบสําหรับงานวิจัย  การทํา Project ของนักศึกษาและอ่ืน ๆ  

 

5.2  ผลการดําเนินงานการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) รอบ 12 เดือนตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ 
(3.2,3.3,4.2.1,4.2.3,15.2) 
      ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสําเร็จในการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสรางและ/หรือ
พัฒนาอาชีพในชุมชน  
       ผลการดําเนินงาน  มหาวิทยาลัยมีแผนการดําเนินงานในการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไปสรางและ/หรือพัฒนาอาชีพในชุมชน  จํานวน 13 โครงการ  ( 20 ชุมชน 34 อาชีพ)   คาคะแนน
ท่ีได 5 
         ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความสําเร็จของแผนการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม   
         ผลการดําเนินงาน   มหาวิทยาลัยมีแผนการดําเนินงาน การบริการวิชาการและวิชาชีพแก
สังคม จํานวน 81 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน   81 โครงการ คาคะแนนท่ีได 5 
         ตัวชี้วัดที่ 4.2.1  รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ในระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 
       ผลการดําเนินงาน    มหาวิทยาลัยมีอาจารยประจํา (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) จํานวน 522.5 
คน และมีจํานวนผลงานวิจัย/งานสรางสรรค ท่ีไดรับการตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาต/ินานาชาติ  
จํานวน 71 ผลงาน คาคะแนนท่ีได 4.1794 
        ตัวชีวัดที่ 4.2.2  รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชน
อยางชัดเจนตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 
         ผลการดําเนินงาน    มหาวิทยาลัยมีอาจารยประจํา (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) จํานวน 522.5 
คน และมีจํานวนผลงานวิจัย/งานสรางสรรค ท่ีนําไปใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน 
จํานวน 72  ผลงาน คาคะแนนท่ีได 3.7558  
        ตัวชี้วัดที่ 4.2.3  รอยละของผลงานวิชาการท่ีไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธ์ิและ 
หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ีเช่ือถือได ตออาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รับทราบ 
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เร่ืองทีป่ระชุม ที่ประชุม/มต ิ
/        ผลการดําเนินงาน    มหาวิทยาลัยมีอาจารยประจํา (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) จํานวน 522.5 
คน และมีจํานวนผลงานวิชาการท่ีไดรับการจดลิขสิทธ์ิและไดรับการรับรองคุณภาพ จํานวน                
48 ผลงาน  คาคะแนนท่ีได  2.0372  
        ตัวชีวั้ดที่ 15.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของสถาบันอุดมศึกษา 
        ผลการดําเนินงาน    ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของสถาบันอุดมศึกษา ผลการ
ดําเนินการ 5 ประเด็น คาคะแนนท่ีได 5 
 

5.3   แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) 
     ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการใหบริการวิชาการ 

-  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม จํานวน 8 โครงการ 
        ผลผลิตที่ 3 : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

-  งบเงินอุดหนุน จํานวน 1 โครงการ 
- งบรายจายอ่ืน   จํานวน  9 โครงการ 
ผลผลติที่ 5 : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลย ี

 จํานวนโครงการถายทอดเทคโนโลยี จํานวน 3 โครงการ 
          ผลผลิตที6่ : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 
         จํานวนโครงการวจิัย จํานวน 2 โครงการ 

 

5.4  การบริหารจัดการศูนยบมเพาะธุรกิจ มทร.พระนคร  
      ในการประชุมผูบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งท่ี 7/2553 
 เม่ือวันท่ี 8 กันยายน2553 ท่ีประชุมมีมติใหคณะบริหารธุรกิจเปนหนวยงานบริหารจัดการศูนยบม
เพาะธุรกิจ (UBI)  ตอจากสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ)   โดยท่ีการบริหารจัดการท่ีผานมา สวพ. 
ไดรับดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน ซ่ึงการดําเนินการเปนไปดวยดีตลอดมา 
โดยมีสํานักงานศูนยตั้งอยูท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร อยางไดก็ตาม สวพ. มีภารกจิหลายดานท่ีตอง
ดําเนินการ  จึงเห็นควรมอบ คณะบริหารธุรกิจรับผิดชอบบริหารจัดการศูนย UBI แบบครบวงจร  
เนื่องจากมีสาขาวิชาการตลาดและการจดัการ  รวมท้ังมีสถานท่ีเอ้ือตอการดําเนินงาน 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอืน่ ๆ  
6.1  ใหมีการรางระเบียบ  2 เรื่อง คือ 

-  รางระเบียบ ขอบังคับของศูนยบมเพาะธุรกิจ (UBI)  
-  รางระเบียบการบริการวิชาการแกสังคม 

        6.2  ใหมีการประชุมช้ีแจงการเบิกจายงบวิจัยใหกับนกัวิจัยทราบ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  เห็นชอบ 
-  การประชุมครั้ง
ตอไปในวันพุธท่ี    
17 พฤศจิกายน 2553  
เวลา 9.30 น. 
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ปดประชุมเวลา  17.00 น.  
                 

    
                   นางสุจินดา    รังสิกรรพุม 

                                                                                                                         ผูจดรายงานการประชุม 
 

 
                                                                                      นางวันด ี  ชวยประยูรวงศ                                                    

                     ผูตรวจรายงานการประชุม 
 


