
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบรกิารวิชาการ ครั้งที่  2/2556 

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556  เวลา  09.30 น. 
ณ  ห้องประชมุอินทนลิ 1  ชั้น  5  อาคารสํานักงานอธกิารบดี 

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

ผู้มาประชุม 
1. ผศ.เฟ่ืองฟ้า  เมฆเกรียงไกร  รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ  ประธาน 

2. ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ  ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธ์ิ  รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

4. ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม   รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

5. ดร.วรลักษณ์   ปัญญาธิติพงศ์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

6. นางสาวนิอร   ดาวเจริญพร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

7. นางสาววิไล   สุทธิจิตรทิวา  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

8. นางสาวบุษยมาลี  ถนอมทิพย์  (แทน) ผศ.อภิรัติ  โสฬศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

9. นางสาวชนาภา   หนูนาค   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  

10. นางสาวสุพินดา   สุวรรณศรี  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

11. นางนุจรี   บุรีรัตน์   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

12. ผศ.ฐิตินันท์  พงษ์คะเชนทร์  คณะบริหารธุรกิจ 

13. ผศ.ดร.มาเรียม   นะมิ   (แทน) นางสาวกุลิสรา  ยงย่ิงประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจ 

14. นางกัณหา   โฉมศร ี   คณะบริหารธุรกิจ 

15. ดร.ไพศาล   การถาง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

16. นายวรวิทย์   จันทร์สุวรรณ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

17. นางสาวปิยธิดา   รุจะศิร ิ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

18. นางสาวชวนี   สุภิรัตน์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

19. นางระวิวรรณ   ธรณ ี   คณะศิลปศาสตร์ 
20. นางสาวอรจิรา   ธรรมไชยางกูร  คณะศิลปศาสตร์ 
21. นายวิโรจน์   ย้ิมขลิบ   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 

22. นางสาวฉันทนา   ธนาพิธานนท์  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 

23. นางสาวยุวดี   พรธาราพงศ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

24. นายกรณ์พงศ์   ทองศรี   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

25. นางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ ์  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

26. นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

27. นางกัญญาณัฐ พ่วงแสง   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

28. นางสาววัชราภรณ์  ชัยวรรณ  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผศ.ดร.นุชนาฏ  ผ่องพุฒิ   คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม ติดราชการ 

2. ดร.ผกามาศ   ชูสิทธ์ิ   คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม ติดราชการ 
3. นางสาววรดานันท์  เหมนิธิ  คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม ติดราชการ 

4. ผศ.อภิรัติ   โสฬศ   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ติดราชการ 
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5. นายอรรถการ   สัตยพาณิชย์  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ติดราชการ 

6. ผศ.วราลี ศรีสมบัติ  คณะบริหารธุรกิจ  ติดราชการ 

7. นางสาวกุลิสรา ยงย่ิงประเสริฐ  คณะบริหารธุรกิจ  ติดราชการ 

8. ผศ.ประเสริฐ   วิโรจน์ชีวัน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ติดราชการ 

9. นายสมเกียรติ   ทองแก้ว   คณะวิศวกรรมศาสตร์  ติดราชการ 

10. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ  มงคลเลศิมณี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ติดราชการ 

11. นางกัญญ์ชิสา     ธัญสิประเสรฐิ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ติดราชการ 

12.  นายพงศ์รัชต์ธวัช  วิวังสู   คณะศิลปศาสตร์   ติดราชการ 

13. ดร.กาญจนา     ลือพงษ ์  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ติดราชการ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. นางสาวพัชรนันท์  ยังวรวิเชียร  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. นางสาววิสุตา วรรณห้วย  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
เริ่มประชุม 09.30 น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟ่ืองฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ  ประธาน
การประชุม กล่าวเปิดการประชุมและได้ดําเนินการเข้าสู่ระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

 เรื่องทีป่ระชุม ที่ประชุม / มติ 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) ได้มีข้อตกลงความร่วมมือกับ 
Oklahoma State University (OSU) ในการดําเนินการพัฒนาบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ โดยอาจารย์ของ มทร.พระนคร จะได้รับคําแนะนําจากทีมงานของ 
OSU ในการเขียนและตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่ง สวพ. ได้มีหนังสือ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมพัฒนาบทความวิจัยเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 และ
ดําเนินการประชาสัมพันธ์ผ่าน  http://ird.rmutp.ac.th  ซึ่งผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัยได้
ต้ังแต่วันที่ 5-10 เมษายน 2556  

 
 

รับทราบ 
 

1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง 
1) การปรับเปลี่ยนรายช่ือคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ  

ตามคําสั่งที่ 1151/2555 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
(แก้ไข) ทางคณะบริหารธุรกิจแจ้งขอเปลี่ยนรายช่ือคณะกรรมการในส่วนของคณะจํานวน  
4 ราย จากผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี  กมลขันติธร ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม  พรเจริญ 
ดร .ธนธัส  ทัพมงคล  และนายกําธร  นิมิตภัทร เป็นผู้ ช่วยศาสตราจารย์ฐิ ตินันท์  
พงษ์คะเชนทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราลี  ศรีสมบัติ  อาจารย์กุลลิสรา  ยงย่ิงประเสริฐ 
และนางกัณหา  โฉมศรี  

2) กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการเพ่ือให้
สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาจึงกําหนดการประชุม
คณะกรรมการฯเป็นรายไตรมาส 

 
รับทราบ 
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 เรื่องทีป่ระชุม ที่ประชุม / มติ 
    3) สวพ. ได้จัดทํารายงานประจําปี 2555 ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลและการดําเนินงาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาประจําปี 2555 ทั้งหมด และได้มอบ รายงานฯ แก่ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

4) การย้ายสํานักงานของ สวพ. จากสํานักงานอธิการบดี ช้ัน 5 ไปที ่อาคาร 1 โดยช้ัน 
3 เปน็ที่ปฏิบัติงานของสาํนักงานผู้อํานวยการ และชัน้ 3 ครึ่ง เป็นศูนย์คลนิิกเทคโนโลยี 
สวพ. 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1 เลขานุการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ ครั้งที ่1/2556  เมือ่วันที่  16  พฤศจิกายน  2556 จํานวน 6 หน้า  ดังรายละเอียด
ที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 

 
รับรองรายงานการประชุม

โดยไม่มีข้อแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่อง  
3.1 แนวทางแก้ไขและผลการดําเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ 

(Improvement plan)  
     กลุ่มวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เสนอแนวทางแก้ไขและผลการดําเนินงานพัฒนา
ส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ (Improvement plan) ในส่วนที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
ประกอบด้วย 

- แนวทางแก้ไขและผลการดําเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ 
(Improvement plan) ตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐาน เกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2554 รายองค์ประกอบและรายตัวบ่งช้ีในระดับ
มหาวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เห็นชอบ มอบกลุ่มวิจัย และ

กลุ่มบริการวิชาการ
ดําเนินการ 
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 เรื่องทีป่ระชุม ที่ประชุม / มติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แนวทางแก้ไขและผลการดําเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ 
(Improvement plan) ตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
ตามมาตรฐาน เกณฑ์ สมศ.รอบสอง ปีการศึกษา 2550  
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 เรื่องทีป่ระชุม ที่ประชุม / มติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 แนวทางแก้ไขและผลการดําเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ 
(Improvement plan) งานบริการวิชาการ 
     กลุ่มบริการวิชาการ สวพ. เสนอแนวทางแก้ไขและผลการดําเนินงานพัฒนาส่งเสริม
ปรับปรุงจากข้อเสนอแนะในส่วนที่เก่ียวข้องกับงานบริการวิชาการ ประกอบด้วย 

- แนวทางแก้ไขและผลการดําเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ 
(Improvement plan) ตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐาน เกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2554 รายองค์ประกอบและรายตัวบ่งช้ีในระดับ
มหาวิทยาลัย 
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 เรื่องทีป่ระชุม ที่ประชุม / มติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แนวทางแก้ไขและผลการดําเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ 
(Improvement plan) ตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
ตามมาตรฐาน เกณฑ์ สมศ.รอบสอง ปีการศึกษา 2550 
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 เรื่องทีป่ระชุม ที่ประชุม / มติ 
ระเบียบวาระที่ 4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง SAR ประจําปีการศึกษา 2555  
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย และองค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
4.1.1 องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย  การรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปี

การศึกษา 2555 รอบ 8 เดือน (มิถุนายน 2555 – มกราคม 2556)  องค์ประกอบที่ 4  
การวิจัย  จากการตรวจสอบข้อมูลในระบบ IQA ของสํานักประกันคุณภาพ ขอมูล ณ วันที่  
26 กุมภาพันธ์ 2556 ขณะนี้หน่วยงานทั้ง 9 คณะ ยังไม่ได้แนบหลักฐานในระบบของตัวบ่งช้ีที่ 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  4.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 4.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ และ 4.6 ผลงานวิชาการ
ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
    4.1.2 กําหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูล SAR ประจําปีการศึกษา 2555 องค์ประกอบ
ที่ 4  การวิจัย  

ตัวบ่งชี้ ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 : ระบบและกลไกจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 : เงนิสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
(1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.4 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.5 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ท่ีนํามาใช้
ประโยชน์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.6 : ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 
(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 
 

     หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้ที 4.4 ใหแ้ต่ละคณะตรวจสอบฐานขอ้มลูของบทความเพือ่คํานวณค่าถ่วง
น้ําหนกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เห็นชอบ มอบ สวพ.
ประสานคณะดําเนินการ 

ดังน้ี 
1. ทบทวนข้อมูลและ
รายการหลักฐานต่างๆให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
2. นําหลักฐานทุกอย่างเข้า
ระบบ IQA ให้เรียบร้อย
ภายในวันที่ 30 เมษายน 
2556 
3. สําหรับเอกสารหลักฐาน
ของปีการศึกษา 2555 
หลังจากแต่ละคณะรับการ
ตรวจประเมินระดับคณะ
เรียบร้อยแล้วให้จัดส่ง
หลักฐานทั้งหมดถึง สวพ. 
ภายใน 7 วันทาํการ 
4. ส่งเล่มรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในฉบับสมบูรณ์ที่คณะ
ปรับหลังการตรวจประเมิน
เรียบร้อยแล้วถึง สวพ. 
จํานวน 1 เล่ม พร้อม
ไฟล์ข้อมูลจํานวน 1 ชุด 
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 เรื่องทีป่ระชุม ที่ประชุม / มติ 
4.1.3 องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ 
     ผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา 2555  รอบ 8 เดือน (พฤษภาคม 
2555-มกราคม 2556) ดังน้ี 
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 เรื่องทีป่ระชุม ที่ประชุม / มติ 
 4.1.4  กําหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูล SAR ประจําปีการศึกษา 2555 องค์ประกอบท่ี 
5 การบริการวิชาการแก่สังคม  

ตัวบ่งชี้ ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 :  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่่
สังคม  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม    
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 :   ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 :   ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  

โดยเก็บข้อมูลตามปีงบประมาณ  2555 
ต้ังแต่ 1 ตุลาคม  2554 – 30 กันยายน 
2555 ทุกตัวบ่งช้ี 

 

4.2  การติดตามการดําเนินงานวิจัย  
กลุ่มวิจัย สวพ. ได้ดําเนินการจัดทําสรุปผลการติดตามการดําเนินงานวิจัย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2555-2556  ทั้งน้ี หากคณะใดยังดําเนินการไม่ครบถ้วนในส่วนของการจัดทํา
สัญญารับทุน การรายงานความก้าวหน้า และการจัดส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้เร่ง
ดําเนินการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 

 
เห็นชอบ มอบคณะ

ดําเนินการ 

4.3  การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติ
คณะรฐัมนตร ี 

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง หลักเกณฑ์/วิธีการ
จัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) พร้อมทั้งกล่าวถึงการ
จัดทําปฏิทินการเสนอของบประมาณฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน และสามารถดําเนินการทันตามกําหนดการของ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และขอให้ใช้แบบฟอร์มการเสนอข้อเสนอการ
วิจัยตามแบบแผนงานวิจัย (ว-1ช)/แบบโครงการวิจัย (ว-1ด) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ไปพลางก่อน   
 

 
 

เห็นชอบ มอบ สวพ.  
ทําหนังสือแจ้งคณะ 

4.4 แบบฟอร์มงานบริการวิชาการ (สวพ.บว.- 01- สวพ.บว.-10)  
     ตามที่ สวพ. ได้จัดทําแบบฟอร์มงานบริการวิชาการ 10 แบบฟอร์ม เพ่ือให้หน่วยงานใช้
ประกอบการดําเนินโครงการบริการวิชาการโดยมีการปรับปรุง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มบางส่วน 
ดังน้ี  
     4.4.1 ขอยกโดยขอยกเลิกแบบฟอร์ม แบบประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
(สวพ.บว.- 01) เนื่องจากการประเมินโครงการก่อนสนับสนุนงบประมาณเป็นภารกิจของ กนผ. 
ซึ่งดําเนินการอยู่แล้ว  

4.4.2  จัดทําแบบฟอร์มเพ่ิมเติม คือ แบบประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก่สังคม (สวพ.บว.-10) เพ่ือใช้ในการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งช้ีที่

 
เห็นชอบ มอบ  หน่วยงาน
ดําเนินการการประเมินผล

ความสําเร็จของการ        
บูรณาการงานบริการทาง

วิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัยเป็น

หลักฐานในการตรวจประเมิน 
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 เรื่องทีป่ระชุม ที่ประชุม / มติ 
สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่่สังคม  และตัวบ่งช้ีที่ 5.3 :  ผลการนํา
ความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัย และในการประเมินผลสําเร็จของการ    บูรณาการน้ันควรพิจาณาจาก  
1. ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการ 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งน้ีได้จัดส่งแบบฟอร์มไปที่คณะแล้ว 
ตามหนังสือที่ ศธ0581.11/0464 วันที่ 22 มีนาคม 2556    เรื่อง แจ้งแบบประเมินความสําเร็จ
ของการบูรณาการงานบริการวิชาการ (สวพ.-บว.10) 
4.5 การติดตามผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ ไตรมาสที่ 2  (มกราคม – มีนาคม 
2556)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
     การรายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ ให้หน่วยงานรายงานผลการ
ดําเนินงาน ปีละ 2ครั้ง  (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน)  โดยมีช่วงระยะเวลาการรายงาน 
คือ ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม – 31มีนาคม) ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน ) 

 

 
 

เห็นชอบ และมอบหมาย ดังน้ี 
1. ให ้สวพ. จดัทําแบบ
รายงานผลการดําเนิน
โครงการบริการวิชาการ 
จัดส่งให้หน่วยงาน ให้ทัน
ช่วงเวลาที่มีการรายงานผล 
2. ให้หน่วยงานรายงานผล
ตามช่วงเวลาที่กําหนดและ
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 1 
เล่มพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 
(CD) จํานวน 1 แผ่น ถึง 
สวพ. ภายใน 30 วัน 
หลังจากสิ้นสุดโครงการฯ 

 
4.6 การรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ   

     สวพ. ได้เสนอ  แบบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 
(สวพ. -บว.11) ในที่ประชุม โดยกําหนดการรายงานเป็นรายไตรมาส (ปีละ 4 ครั้ง) ตามเอกสาร
แนบวาระการประชุม 

      
 
 
 

 
1. ที่ประชุมมมีติให้ใช้

สําเนา เอกสารแบบรายงาน
ผลการดําเนินงานโครงการ      
(แบบรายงานทุกวันที่ 10 
ของเดือน) ในระบบงานการ
วางแผนและบรหิาร
งบประมาณ BPM โดย
กําหนดให้หน่วยงานสําเนา
เอกสารดังกล่าวส่ง สวพ.  

2. มอบ สวพ. ทําหนังสือ
แจ้งหน่วยงานเก่ียวกับ
กําหนดเวลาการส่งรายงาน
ความก้าวหน้า 
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 เรื่องทีป่ระชุม ที่ประชุม / มติ 
ระเบยีบวาระที่ 5     เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

5.1  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แจ้งข้อมูลสถานภาพการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2556 ใน
ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM) และให้ดําเนินการปิดโครงการ เมื่อดําเนินงานวิจัย
เสร็จสิ้นในระบบ NRPM Ongoing monitoring โดยการนํารายงานความก้าวหน้าหรือ
รายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ สําหรับโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554 ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการปิดโครงการ
ในระบบเสร็จสิ้นแล้ว และได้ทําหนังสือแจ้งหน่วยงานให้ดําเนินการในส่วนโครงการท่ีได้รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2556 โดยให้หน่วยงาน
ดําเนินการ ดังน้ี  

- โครงการที่ ไ ด้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 ให้นักวิจัยดําเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบันและปิดโครงการ
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556  

- โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
ให้นักวิจัยดําเนินการปิดโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 
 

 
รับทราบ มอบคณะ

ดําเนินการให้เรียบร้อย 

5.2 ผลการประเมินการเสนอของบประมาณ แบบปกติ ประจํางบประมาณ  พ.ศ. 2557 
ตามมติคณะรัฐมนตรี  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้แจ้งผลการประเมิน
ข้อเสนอการวิจัยของงบหน่วยงานภาครัฐที่นําเสนอของบประมาณแบบปกติ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 รวมข้อเสนอของ มทร.พระนคร ที่เสนอของบประมาณฯ พ.ศ. 2557 จาํนวน 192 
โครงการ และได้รับการสนับสนุน จํานวน 106 โครงการ ไม่สนับสนุนจํานวน  86 โครงการ 
 

 
 

รับทราบ 

5.3  การประเมินข้อเสนอการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
        ผลการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัย
อนุมัติงบประมาณเงินรายได้รวม 49 โครงการ งบประมาณ 1,884,000 บาท โดยแบ่งเป็น 
ผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี จํานวน 23 โครงการ งบประมาณ 1,083,500 บาท 
และผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ จํานวน 26 โครงการ งบประมาณ 800,500 บาท 
 

 
 

รับทราบ 

5.4 การจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

สวพ. ได้จัดสรรงบประมาณโครงการ ส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่น
ใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 1,067,000 บาท โดยมีนักศึกษาส่งผลงาน
เข้ารับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 7 คณะ รวม 87 โครงการ 
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 เรื่องทีป่ระชุม ที่ประชุม / มติ 
5.5 การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5  และการประชุม

วิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 
สวพ. แจ้งหน่วยงานให้ส่งผลงานวิจัยของบุคลากรท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

รายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจําปี 2554-2555 เข้าร่วม “การประชุม
วิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคร้ังที่ 5  และการประชุมวิชาการนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2556  
ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ ช้ัน 22 เซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 
ประกอบด้วย 9 สาขาวิชาการ  โดยให้นักวิจัยดําเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ
การประชุมวิชาการออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://rmutcon.rmutp.ac.th ทั้งภาคบรรยาย  
และภาคโปสเตอร์  ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบการจัดทําโปสเตอร์ โดยขณะน้ีมีการ
ขยายเวลารับบทคัดย่อจากเดิมคือ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เป็นวันที่ 30 เมษายน 2556  

 
 

รับทราบ 

5.6  วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได้รับการจัดระดับคุณภาพตามเกณฑ์
ของ สกว.     

คณะกรรมการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศ  สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศรายช่ือและระดับเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการ  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านมนุษยศาสตร์และศิลปกรรม เพ่ือให้เกิดความชัดเจน
เก่ียวกับคุณภาพวารสารในประเทศและใช้เป็นเกณฑ์อ้าง อิงน้ัน  ซึ่งวารสารวิชาการและวิจัย 
มทร.พระนคร  ถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

รับทราบ 

5.7  การส่งผลงานเข้าร่วมงาน “มหกรรมการนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556 
(Thailand Research Expo 2013)”   

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานในระบบวิจัยกําหนดจัด
งาน “มหกรรมการนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand research Expo 
2013)” ระหว่างวันที่ 22-27 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ 
โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
ภาคนิทรรศการและภาคการประชุม ซึ่ง สวพ. ได้ประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวไปยัง
หน่วยงาน 9 คณะ และมีหน่วยงานเข้าร่วมจัดแสดงจํานวน 1 สถาบัน 4 คณะ คือ สวพ. 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน รวม 13 ผลงาน 

 
 

รับทราบ 

5.8 การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ 2556 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายที่จะสนับสนุนการวิจัยทางวัฒนธรรมประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2556 ประเภททุนทั่วไป โดยแบ่งกรอบการวิจัยออกเป็น 3 เรื่อง  
คือ 1) การรักษาสืบทอดวัฒนธรรมของชาติและความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คง
อยู่อย่างมั่นคง 2) การนําทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 3) พ้ืนที่ทางวัฒนธรรม โดยเปิดรับข้อเสนอการวิจัยถึง 30 เมษายน 2556 
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 เรื่องทีป่ระชุม ที่ประชุม / มติ 
5.9  ผลการดําเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา  

ประจําเดือนพฤศจิกายน 2555 - มีนาคม 2556 
วันที ่ กิจกรรม

๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๕ 

โครงการวิจัยสัญจร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กิจกรรมท่ี ๑ สัมมนาผู้บริหารงานวิจัย 
นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัย 

๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ การบริการวิชาการสัญจร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กิจกรรมที่ ๑ สัมมนา ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับผิดชอบโครงการ 

๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๖ 
 

๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินโครงการการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการ
วิชาการ ระยะที่ ๑ 

๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ 

การประชุมเพ่ือหารือการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 

๒๘ - ๓๐  
พฤศจิกายน 

๒๕๕๕ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินโครงการการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการ
วิชาการ ระยะท่ี ๒ การศึกษาดูงานโดยศึกษาดูงานวิจัยที่สถานีทดลองเกษตรที่สูงเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

๖ - ๗ 
ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

โครงการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านตัวชี้วัดการบริการวิชาการ  ณ ห้องประชุม ชั้น ๖   
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

๑๑ - ๑๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ThaiJO จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) มจธ.   
ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น ๒  คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

๑๓ - ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมงานจําหน่ายสินค้าราคาถูก “ของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๖ และของรัก   
เคยหวง คร้ังท่ี ๒” ระหว่างวันท่ี ๑๓ – ๑๔  ธันวาคม ๒๕๕๕  

๒๔ - ๒๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ 

โครงการ การพัฒนาอาหารพ้ืนบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต    
(ปีที่ ๒) ภายใต้โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๘ – ๑๑ มกราคม 
๒๕๕๖ 

โครงการวิจัยสัญจรและโครงการบริการวิชาการสัญจร : กิจกรรมที่ ๒ การแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
บริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
(บางเขน) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

๑๘ 
มกราคม  ๒๕๕๕ 

มทร.พระนคร มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๖   
แก่  นักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งรางวัลประกอบด้วย ๑. นักวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
๒. นักวิจัยดีเด่นสาขาสังคมศาสตร์ ๓. นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และ  เทคโนโลยี ๔. 
หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น 

๑๘ 
มกราคม  ๒๕๕๕ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอชื่อผู้ทําคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย เพ่ือรับรางวัลเน่ืองในโอกาสวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ ๘ ปี จํานวน  ๙ รางวัล  เป็นรางวัล
บุคคล ๖ รางวัล และหน่วยงาน ๓ รางวัล 

๒๐ – ๒๓ 
มกราคม ๒๕๕๖ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ได้ร่วมกับนักวิจัยนํา
ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สกอ. ไปนําเสนอใน  การประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษา คร้ังที่๑ The First Higher Education Research Promotion Congress   
(HERP CONGRESS I) ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จังหวัดพิษณุโลก   จํานวน  ๔ โครงการ  

๒๘ 
มกราคม ๒๕๕๕ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบบริหาร
งานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RPM) ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง   
(Self-Access) ชั้น ๒ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี  

๒ – ๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ ในงานวันนักประดิษฐ์ 
ประจําปี  ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิม
แพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยผลงานท่ีเข้าร่วมจัดแสดงรวม ๒๐ เร่ือง  

๔ – ๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดําเนินการบันทึก
เทปรายการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในรายการก้าวไกลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ในงานวันนัก
ประดิษฐ์ ประจําปี ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  
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๒๒ กุมภาพันธ์ – 
๓ มีนาคม ๒๕๕๖ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา และคลินิกเทคโนโลยี ดําเนินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยสู่ชมชนและสถานประกอบการ เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชนและ
สถานประกอบการสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม ๒๕๕๖  

- 
 

ด้วย คณะกรรมการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการท่ีตีพิมพ์ในประเทศ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศรายช่ือและระดับเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านมนุษยศาสตร์และศิลปกรรม ซึ่งวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พ
ระนคร ได้รับการจัดอยู่ในระดับท่ี 2 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นวารสาร 
วิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ในประ เทศ  สามารถ ศึ กษารายละ เ อี ยด เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://www.journal.rmutp.ac.th หรือ www.ird.rmutp.ac.th 

๒๕ มีนาคม 
๒๕๕๖ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญท่ีระลึกนักวิจัยดีเด่น
แห่งชาติแก่ ผลงาน ผลิตภัณฑ์จากกล้วย มทร.พระนคร ซึ่งเป็นผลงานของกลุ่มนักวิจัยสังกัด   
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จากการจัดประชุมราชมงคลวิชาการคร้ังที่ ๒ ที่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันท่ี ๒๓-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยท่านอธิการบดี   
รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส ได้มอบหมายให้ตัวแทนนักวิจัย ได้แก่ รองศาสตราจารย์วลัย   
หุตะโกวิทรองศาสตราจารย์บุษรา สร้อยระย้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ เข้าร่วมใน
พิธีแทนนักวิจัยอีกหลายๆ ท่าน  

๒๕ มีนาคม 
๒๕๕๖ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ สถาบันวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบการจัด
นิทรรศการ “ราชมงคลพระนครวิชาการ” เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี เปิดอาคารพร้อมมงคลและอาคารมงคลอาภา ณ   
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖  

๒๕ มีนาคม 
๒๕๕๖ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการบันทึกเทป
รายการ “ก้าวไกลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา” ประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖    
ณ คณะ 

 

ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้ดําเนินการจัดทําคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน              

(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2555)  และได้ทําการเผยแร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้เป็นแนวทางการแก่การดําเนินการแก่ทางคณะ / หน่วยงาน   
จึงขอความอนุเคราะห์ทางคณะ/หน่วยงาน ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา  12.30 น. 
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