
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดโครงการสอนเสริมอาชีพสำหรับคนพิการ 
(นักเรียนโรงเรียนราชสีมาปญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา) จำนวน 50 คน ณ หองเรียน 
22306 ชั้น 3 อาคารสถาปตยกรรมศาสตร (อาคาร 22) ศูนยกลางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดำเนินการจัดโครงการทุกวันอังคาร และวันพุธ ระหวาง
เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2557 โดยมี ผศ.ดร.เบ็ญจาภา สุทธะพินทุ นางอรุณี มณที 
นางสาวพรศิริ จันทปาลี นางสาววีรนุช กูบโคกกรวด และนางสาวบุณฑริกา นิลผาย 
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนวิทยากร มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางทักษะ
ทางดานอาชีพใหกับผูพิการ และใหคนพิการสามารถดำรงตนไดอยางเปนสุข

โครงการสอนเสริมอาชีพสำหรับคนพิการ โครงการสอนเสริมอาชีพสำหรับคนพิการ 
(นักเรียนโรงเรียนราชสีมาปญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา)(นักเรียนโรงเรียนราชสีมาปญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา)

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหนวยงาน ระดับสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประจำปการศึกษา 2556 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนยกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันท่ี 7 กรกฎาคม 2557 
ไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภร กตเวทิน ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส นางสาวสุกานดา กลิ่นขจร
เปนคณะกรรมการในการตรวจประเมนิ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานระดับสถาบัน มีแนวทางในการดำเนนิงานท่ีชัดเจนเก่ียวกับ
ระบบการประกันคุณภาพที่มีผลตอการรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ และตามตัวชี้วัดตามเกณฑ องคประกอบ และมีสวนรวมในการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย และตรวจสอบและประเมนิผลการดำเนินงานของหนวยงานระดับสถาบัน ตามระบบและกลไกทีห่นวยงานกำหนดข้ึน 
โดยการวิเคราะห เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามเกณฑและเปาหมายของตัวบงชี้ในองคประกอบคุณภาพทั้ง 14 ตัว

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหนวยงานโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหนวยงาน
ระดับสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปการศึกษา 2556ระดับสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปการศึกษา 2556



 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง ไดมีเครือขายดำเนินงานรวมกันในหลายกิจกรรม อาทิการจัดการเรียน
การสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การประกันคุณภาพ รวมถึง การวิจัยและบริการวิชาการ โดยเฉพาะ
การจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งดำเนินการมาตั้งแตป 2552 เปนตนมา 
 สำหรับป พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แหง 
รับหนาท่ีเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 6 (6th RMUTCON) และการประชุมวิชาการ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 5 (5th RMUTIC) ระหวางวันท่ี 23 - 25 กรกฎาคม 2557 ประกอบดวยกิจกรรม
ที่สำคัญ คือ 1) การบรรยายพิเศษ 2) การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 3) การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 
4) การประกวดผลงานการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการ 5) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 6) งานแฟรและการจำหนายผลิตภัณฑ 

รางวัลที่ไดรับ      
1. ผลการประกวดการนำเสนอผลงานภาคนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน ไดรับรางวัลที่ 3 ระดับดี 
2. รางวัลการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร ระดับชาติ
 นางสาวหนูเดือน สาระบุตร ไดรับรางวัลที่ 1 (ดีเดน) สาขาเกษตรศาสตร
 และอุตสาหกรรมอาหาร เรื่อง ผลของวิธีการหมักชาตอคุณสมบัติทางกายภาพ 
 เคมี และการยอมรับของผูบริโภคตอชาใบยานาง 
3. รางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับชาติ
 นางสาววริศศรา สุขแพทย ไดรับรางวัลที่ 2 (ดีมาก) สาขาเศรษฐศาสตรและ
 บริหารธุรกิจ เรื่อง คุณภาพการบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ
 หอสมุดแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา
4. Competitions Result of Poster presentation (International)
 Kannika Huaisan, Very good. Effect of The Drying Method on Antioxidant 
 Properties of Ripe Carissa carandas Linn. (Ma nao ho) Fruit

โครงการประชุมวิชาการมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 6 
และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 5 

  จดหมายขาว  สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ฉบับที่ 5 ปที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง ได
การสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ 
การจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งดำเน

ายดำเนินงานรวมกันในหลายกิจกรรม อาทกิารจัดการเรียน
กันคุณภาพ รวมถึง การวิจัยและบริการวิชาการ โดยเฉพาะ
นินการมาตั้งแตป 2552 เปนตนมา

ดมีเครือข
การประ

ล ซึ่งดำเนิ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


