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==============================================================
 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 
4/2557 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ณ หองประชุมแคแดง ชั้น 2 อาคารสำนักงาน
อธิการบดี ศูนยกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา โดยมี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบ็ญจาภา สุทธะพินทุ ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนประธาน
การประชุมคร้ังนี้ 

ประชุมผานระบบทางไกล VDO Conference เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 - 2560
==============================================================
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเขารวมประชุมผานระบบทางไกล VDO Conference 
เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ณ หองประชุมแคแสด
อาคารสำนักงานอธิการบดี โดย นางสาวณพรรณ สินธุศิริ นางสาวรัตนาภรณ หมีเงิน
นางสาวศิรันตญา หอรัตนประเสริฐ เขารวมประชุมในครั้งนี้

==============================================================
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเขารวมงานมุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ ประจำป
งบประมาณ 2557 “เรียงรอยรัก...ถักสายใย...ผูกพันใจชาวราชมงคล” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ณ หองตะโกราย 2 อาคารเรียนรวม (อาคาร 35) 
งานนี้จัดขึ้นเพื่อใหบุคลากร มทร.อีสาน ไดแสดงมุทิตาจิตแก ผูเกษียณอายุราชการ ซึ่งไดสราง
ผลงานและปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถตลอดอายุราชการ ซ่ึงในปน้ีมีผูเกษียณอายุราชการ
ทั้งสิ้นจำนวน 15 คน โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เปนประธาน
กลาวแสดงมุทิตาจิตและมอบโลแดผูเกษียณอายุราชการ ซ่ึงมี คณะผูบริหาร คณาจารย พนักงาน
และเจาหนาที่ มทร.อีสาน เขารวมแสดงมุทิตาจิตจำนวนมาก

งานมุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ ประจำปงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (CEO)  
===========================================
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเขารวมประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (CEO) คร้ังท่ี 9/2557 
เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2557 ณ หองแคแสด อาคารสำนักงานอธิการบดี 
ศูนยกลางมหาวิทยาลัย โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน ล้ิมไขแสง 
อธิการบดี มทร.อีสาน เปนประธานเปดการประชุม โดยมีคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเขารวมประชุมเพื ่อรายงานความกาวหนา
ในโครงการและกิจกรรมตางๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปการศึกษา 2556
===========================================
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเขารวมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปการศึกษา 
2556 เมื่อวันที่ 10 - 12 กันยายน 2557 ณ หองมรกตอีสาน ชั้น 5 
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่
ทุกวิทยาเขตเขารวมการตรวจประเมินเปนจำนวนมาก



  จดหมายขาว  สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ฉบับที่ 5 ปที่ 4 ประจำเดือนกันยายน 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โครงการฝกอบรมอาชีพเคลื่อนที่
==============================================================
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัด โครงการฝกอบรมอาชีพเคล่ือนท่ี ระหวางวันท่ี 
30 - 31 สิงหาคม 2557 ณ กลุมแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตรบานทาแดง ตำบลสัมฤทธ์ิอำเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา ไดรับเกียรติจาก อาจารยจารุวรรณ เปรมสวัสดิ์ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครราชสีมา เปนวิทยากรในโครงการ มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน และสามารถนำความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปประกอบอาชีพ ทำใหมีรายได
เพิ่มขึ้น สงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้นในสังคม และไดรับความสนใจ
จากผูเขารวมโครงการเปนอยางดี

โครงการ Visiting Professor
==============================================================
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัด โครงการ Visiting Professor ระหวาง
วันที่ 26 สิงหาคม - 2 กันยายน 2557 ณ วิทยาเขตสุรินทร และศูนยกลางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดรับเกียรติจาก Prof. Dr. Fujii Yasaku จากมหาวิทยาลัยกุนมา 
ประเทศญ่ีปุน เปนวิทยากรในการจัดโครงการคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถ
และสนับสนุนใหบุคลากรมีคุณวุฒิทางการศึกษาเพิ่มขึ้นในระดับปริญญาเอก เพื่อใหบุคลากร
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูที่มีความสามารถอยางแทจริง และสรางความเขมแข็งในดาน
ศักยภาพของบุคลากร และไดรับความสนใจจากผูเขารวมโครงการเปนอยางดี

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรมระบบบริหารงานวิจัย (NRPM Online) 
เพื่อเสนอของบประมาณแผนดิน ประจำป พ.ศ. 2559”
==============================================================
 สถาบันวิจัยและพฒันา ดำเนินการจัด โครงการฝกอบรมเชงิปฏิบัติการ “โปรแกรม
ระบบบริหารงานวิจัย (NRPM Online) เพื่อเสนอของบประมาณแผนดิน ประจำป 
พ.ศ. 2559” ระหวางวันที่ 15 - 19 กันยายน 2557 ณ ศูนยกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร วิทยาเขตขอนแกน วิทยาเขตกาฬสินธุ 
และวิทยาเขตสกลนคร โดยมี นางสาวภควรรณ วรรณวัต ิ นางสาวนันทวันทน ดูสันเทียะ 
นางสาวสุภาภรณ พิมสุคะ นางสาววีรนุช กูบโคกกรวด และ นางสาวสาวิตรี แกวพวง 
เปนวิทยากรในการจัดโครงการ มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเสนอขอรับทุนงบประมาณแผนดิน 
ประจำป พ.ศ. 2559 และผูประสานงานระดับคณะ ระดับกองทราบและเขาใจวิธีการ
และสามารถนำเขาขอมูลขอเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณแผนดินประจำป พ.ศ. 2559 
ผานทางอินเทอรเน็ตผานระบบฯ และเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการประสานความรวมมือ
ดานการบริหารจัดการงานวิจัยและประเมินผลงานวิจัยระหวางนักวิจัยและผูประสานงานวิจัย 
และไดรับความสนใจจากผูเขารวมโครงการเปนอยางดี
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