
 
                                    รายงานการประชุม 

               คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                                ครั้งท่ี  3/2555 

                  วันพุธท่ี  19 ธันวาคม  2555 
  ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5  อาคารสํานักงานอธิการบด ี

 

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

ผู้มาประชุม 
 

   1. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา            ประธานกรรมการ 
   2.  รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   (ผศ.พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธ์ิ)    กรรมการ 
   3. รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  (ผศ.อุดมเดชา     พลเยี่ยม)    กรรมการ 
   4. ผศ.ทรงสิริ    วิชิรานนท์              กรรมการ 
   5.  ผศ.บุญธรรม   พรเจริญ             กรรมการ     
   6.  อาจารย์ธานี   สุคนธะชาติ             กรรมการ 
   7.  นางวันดี    ช่วยประยูรวงศ์            กรรมการ  
   8.  นางพลอยวรินทร์ รังสิกรรพุม             เลขานุการ 
   9. นางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ ์            ผู้ช่วยเลขานุการ 
   10. นางสาวรุจิรา  จันทร์สุวรรณ            ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  

       เริ่มประชุมเวลา 13.30  น. 
 
                  ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้ดําเนินการเข้าสู่ระเบียบวาระต่าง ๆ   ดังต่อไปน้ี  
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เรื่องทีป่ระชุม ที่ประชุม/มติ 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1   เรื่องที่ประธานแจ้ง 

1) การจัดนิทรรศการราชมงคลพระนครวิชาการ วันที่ 21 ธันวาคม 2555 ในงานรับเสด็จ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เป็นองค์ประธานเปิดอาคารพร้อมมงคล 
อาคารมงคลอาภา โดยจัดงานเป็นสองส่วน คือ  ผลงานจากการจัดนิทรรศการ Thailand 
Research Expo ที่ได้รับรางวัล Gold Award จํานวน 16 ผลงาน และงานจากคณะ 8 คณะ 
จํานวน 19 ผลงาน รวม 35 ผลงาน 

2) การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจําปี 2556 ระหว่างวันที่  
2 – 5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี ผลงานผ่านการคัดเลือก 20 เรื่อง จาก 46 เรื่อง พ้ืนที่ 72 ตารางเมตร โยสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สนับสนุนงบประมาณให้นักวิจัยในการจัดทําโปสเตอร์ 

3) โครงการวิจัยสัญจรและบริการวิชาการสัญจร กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่  
7 -11 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 

4) การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการ 
นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 ซึ่ง มทร.พระนคร เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 
15 – 16 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ราช
ประสงค์ กรุงเทพฯ 

 

 
-  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 เรื่องทีเ่ลขานกุารแจ้ง 
1) ผลการปฏิบัติตามมติการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่  

2/2555 เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2555 

 

- รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
2.1 เลขานุการคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่  6/2554 เมื่อวันพุธที่  21  ธันวาคม  2554  

- รับรองรายงานการประชุม   

ระเบยีบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ือง  
- ไม่ม ี

 

 

ระเบยีบวาระที่ 4    เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา - เห็นชอบ ให้มอบในโอกาส
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เรื่องทีป่ระชุม ที่ประชุม/มติ 
4.1 การมอบโล่แก่ผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการดีเด่น ประจําปี 2555  
     ที่ประชุมพิจารณารายช่ือผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการดีเด่น ประจําปี 2555  
      1. ดร.กาญจนา  ลือพงษ์         คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ        ผู้ปฏิบัติงานวิจัยดีเด่น 
      2. นางสาววิไล   สุทธิจิตรทิวา   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ
ดีเด่น  

ที่เหมาะสม โดย ผอ.สวพ. 

4.2 เป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 ระดับสถาบัน 
     ที่ประชุมบุคลากร สวพ. เสนอขอปรับเป้าหมายคุณภาพและตัวบ่งช้ี ดังน้ี 

1. องค์ประกอบที่ 2 ปรับเพ่ิมตัวบ่งช้ีจากเดิม 9 ตัวบ่งช้ี เป็น 10 ตัวบ่งช้ี 
2. องค์ประกอบที่ 3 ปรับลดตัวบ่งช้ีจากเดิม 6 ตัวบ่งช้ีเป็น 4 ตัวบ่งช้ี 
3. ตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 2 และ 3 ในส่วนที่เก่ียวกับระบบและกลไก ปรับเปลี่ยนให้

สอดคล้องกับระบบและกลไกตามตัวบ่งช้ีของ สกอ. 

- เห็นชอบ  

4.3 รายงานผลการจัดการความรู้ (KM) สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปี 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- เห็นชอบ 
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เรื่องทีป่ระชุม ที่ประชุม/มติ 
4.4 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปี 2555  รอบ 12 เดือน 
กิจกรรม : งานบริการวิชาการที่บูรณาการหรอืเช่ือมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัยตํ่า

กว่าเป้าหมายท่ีกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- ผลการดําเนินงาน 
บริหารความเสีย่ง  
ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 การดําเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์แล้วควรมี
การดําเนินการบริหารความ 
เสี่ยงในเรือ่งของการวิจัยทีม่ี
ประเด็นความเสีย่งที่น่าสนใจ
ต่อไป 

4.4 แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2556 
กิจกรรม : เพ่ือให้ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรอืใช้ประโยชน์ในระดับชาติและ

นานาชาติ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ 
พ.ศ.2555 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- เห็นชอบ 
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เรื่องทีป่ระชุม ที่ประชุม/มติ 
ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
  5.1  ผลการดําเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2555 

 

 

เดือน วันท่ี กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน 
 ๒๕ - ๒๘ 

ตุลาคม 
๒๕๕๕ 

การจัด
นิทรรศการวิจัย

ในงาน 

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของ
ไทย ประจําปี 

๒๕๕๕ 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร เข้าร่วมการจัดนิทรรศการวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ในงาน
เ ทค โน โ ล ยี และนวั ตกรรมของไทย  ประจํ าปี  ๒๕๕๕  
(Technomart Innomart) ระหว่างวันท่ี ๒๕ – ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๕๕ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของไทย ภาครัฐ สถาบันการศึกษาภาคเอกชน 
องค์กร สมาคม ท่ีเกี่ยวข้องในเชิงบูรณาการ สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ท้ังในชีวิตประจําวัน และขยายผลในเชิงพาณิชย์ อีก
ท้ังเพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็น
พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรม
ไทย มีผลงานเข้าร่วมจัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการ   ๔ 
ผลงาน คือ การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์สับปะรดเพ่ือ
เศรษฐกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากเส้นใยเผือก โดย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ     พีรพัชระ การศึกษาปริมาณ
รําข้าวสาลีและกากงาดําในกรวยไอศกรีม โดย อาจารย์เกศรินทร์ 
เพ็ชรรัตน์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่ งทอเส้นใย
ผักตบชวา โดย อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี ซ่ึงเป็นผลงาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

 

 ๒๕ - ๒๘ 
ตุลาคม 
๒๕๕๕ 

จัดแสดง
นิทรรศการ

ผลงานหมู่บ้าน 
แม่ข่าย

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วม
แสดงผลงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : 
หมู่บ้านเผือกหอม ในงานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย 
ประจําปี ๒๕๕๕ โดยจัดแสดงผลงานของหมู่บ้านเผือกหอมท่ี
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจําปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ 
ตําบลหรเทพ โคกใหญ่ และตลาดน้อย อําเภอบ้านหมอ จัง
หวดสระบุรี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเผือก (เผือก
กรอบทรงเคร่ืองขนมเปี๊ยะบัวหิมะแป้งเผือก) ผลิตภัณฑ์จาก
เส้นใยเผือก (ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากกระดาษเส้นใยเผือก) 
และการใช้เคร่ืองสไลด์เผือก ระหว่างวันท่ี ๒๕ -๒๘ ตุลาคม 
๒๕๕๕  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม     ไบเทค 

 ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๕ 

 

โครงการวิจัย
สัญจร ประจําปี
งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๖  
กิจกรรมท่ี ๑  

สัมมนา

มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา  
จัดโครงการวิจัยสัญจร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
กิจกรรมท่ี ๑ สัมมนาผู้บริหารงานวิจัย นักวิจัย และปฏิบัติงาน  
ด้านการวิจัย ในวันจันทร์ท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้อง
ประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา ชั้น ๔ คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์บุษรา สร้อย
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เรื่องทีป่ระชุม ที่ประชุม/มติ 
ผู้บริหาร
งานวิจัย 

นักวิจัย และ
ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการวิจัย 

 

ระย้า รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ เป็น
ประธานในพิธีเปิดโครงการ  
 โครงการวิจัยสัญจร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ .
๒๕๕๖ กิจกรรมท่ี ๑ สัมมนาผู้บริหารงานวิจัย นักวิจัยและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัย จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้แจง
แนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการทํางานวิจัยของ มทร.พ
ระนคร ให้ความรู้เร่ืองการทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บน
พ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเร่ืองระเบียบการเบิกจ่าย
งบประมาณวิจัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจาก ๙ คณะ และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน ๑๕๐ คน โดยการชี้แจง
แนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการทํางานวิจัยของ มทร.พระ
นคร ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้ช่วย
อธิการบดีและผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา การเสวนา
เร่ืองการทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และการบรรยายระเบียบ
การเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย โดย คุณวันดี ช่วยประยูรวงศ์ 
ผู้อํานวยการกองคลงั 

 ๑๓ 
พฤศจิกายน 

๒๕๕๕ 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา  
จัดโครงการ  
การบริการ

วิชาการสัญจร  
ประจําปี

งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กิจกรรมท่ี ๑ 

สัมมนา 
ผู้บริหาร 

ผู้ปฏิบัติงาน  
และ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ     

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ การบริการวิชาการ
สัญจร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กิจกรรมท่ี ๑ สัมมนา 
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับผิดชอบโครงการ ในวันอังคารท่ี ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ สํานักงาน
อธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟ่ืองฟ้า  
เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ  
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 

โครงการการบริการวิชาการสัญจร  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กิจกรรมท่ี ๑ สัมมนา ผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับผิดชอบ  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจาก ๙ 
คณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน ๕๐ คน โดยการ
ชี้แจงแนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการทํางานบริการ
วิชาการของ  มทร .   พระนคร ได้ รับเกียรติจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ผู้ช่วยอธิการบดีและ
ผู้ อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้บรรยายการ
ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจําปี ๒๕๕๖ เร่ือง 
การจัดทําและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการ  
โดยคุณวันดี  ช่วยประยูรวงศ์ ผู้อํานวยการกองคลัง และ คุณ
จุฬาภรณ์  ตันติประสงค์ ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
การเสวนาเรื่องการบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจอ่ืน  
นําการเสวนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ   พีรพัชระ 
ร่วมกับอาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น และอาจารย์สิริบุปผา  อุทารธาดา คณะ
บริหารธุรกิจ เป็นผู้ร่วมการเสวนา 
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 ๑๖ 
พฤศจิกายน 

๒๕๕๕ 

    การประชุม
คณะกรรมการ
พัฒนางานวิจัย
และงานบริการ
วิชาการ ครั้งท่ี 

๑/๒๕๕๖ 
 

        ส ถ า บ ัน ว ิจ ัย แ ล ะ พ ัฒ น า  จ ัด ก า ร ป ร ะ ช ุม 
คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ คร้ังท่ี ๑/
๒๕๕๖ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้อง
ประชุมรพีพัฒน์ ชั ้น  ๓  สํานักงานอธิการบดี โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เฟ่ืองฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีด้านวิจัยและ
บริการวิชาการ เป็นประธานการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์
จุฑามาศ  พีรพัชระ  ผู้ ช่ วยอธิการบดีและผู้ อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดําเนินการประชุม 
         สําหรับการประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ สรุปผล
การตรวจประเมินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ องค์ประกอบท่ี ๔ การวิจัย และ
องค์ประกอบท่ี ๕ การบริการวิชาการแก่สังคม และการ
ดําเนินงานพัฒนา ปรับปรุงงานวิจัยและบริการวิชาการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน ชี้แจงแผนการ
บริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ เป้าหมายคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัยและการ
บริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ รวมทั้ง
ชี้แจงข้ันตอนและปฏิทินการทํางานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
และการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๑๙ 
พฤศจิกายน 

๒๕๕๕ 

สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

ดําเนินโครงการ 
การอบรม 
เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ

ผู้ปฏิบัติงาน
วิจัย 

และบริการ
วิชาการ  
ระยะท่ี ๑ 

    สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ดําเนินโครงการ การอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ ระยะท่ี ๑ ใน
วันท่ี ๑๙  พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟ่ืองฟ้า เมฆเกรียงไกร   
รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธี  
เปิดโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ  ๔๔  คน 
   สําหรับการอบรมคร้ังนี้ มี วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานมาก
ข้ึน สร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานของสวพ. กับ
คณะให้ความรู้ ทักษะ และเนื้อหาสาระเฉพาะของการปฏิบัติ
งานวิจัยและบริการวิชาการ การบริหารจัดการเบ้ืองต้น และ
เตรียมความสามารถบุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี
การบรรยายเรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการ ได้รับเกียรติจาก  
คุณจุฬาภรณ์  ตันติประสงค์ ผู้อํานวยการกองนโยบายและ
แผน การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ โดยคุณวันดี ช่วย
ประยูรวงศ์ ผู้อํานวยการ กองคลัง และการสื่อสารในองค์กร/
การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์  โดยรองศาสตราจารย์วิมลพรรณ 
อาภาเวท คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคณะ 
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 ๑๙ 
พฤศจิกายน 

๒๕๕๕ 

การประชุมเพ่ือ
หารือการจัด 
การประชุม
วิชาการ

ระดับชาติและ
นานาชาติ 

กลุ่ม
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช

มงคล 

           ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๘ แห่ง รับหน้าท่ีเป็นเจ้าภาพจัด  
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี ๕ 
( 5 thRMUTCON)  และก า รประชุ ม วิ ช า ก า รน าน าช า ติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี ๔ (4thRMUTCON) 
ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีสําคัญ คือ การบรรยายพิเศษ การประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม การประกวดผลงานการประชุมวิชาการและการจัด
นิทรรศการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดการประชุมเพ่ือ
หารือ การจัดงานในวันจันทร์ท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ 
ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ สํานักงานอธิการบดี มทร.พระ
นคร การประชุมในคร้ังนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์
ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครเป็นประธานการประชุม โดยมีตัวแทนจาก  ๙ 
มทร. เข้าร่วมประชุมเพ่ือเตรียมงานประชุมวิชาการดังกล่าวท่ีจะจัด
ในวันท่ี ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์     ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 

 
 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
         

                                                                    นางสาวรุจิรา   จันทร์สุวรรณ 
                                                                     ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

                  นางพลอยวรินทร์   รังสกิรรพุม 
                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
   


