
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ 

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมแคแดง อาคารสํานักงานอธิการบดี 

ศูนยกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

  

ผูเขารวมประชุม  

๑. ผศ.ดร.เบ็ญจาภา สุทธะพินทุ ประธานกรรมการ  

๒. นายเวชยันต เฮงสุวนิช กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

๓. ดร.อุบล สุริพล กรรมการ 

๔. ดร.ปรีชา ขันติโกมล กรรมการ 

๕. ผศ.สุจิตรา สราวิช กรรมการ 

๖. ผศ.กษิดิ์เดช สิบศิริ กรรมการ 

๗. ผศ.จันทรเฉิดฉาย สังเกตุกิจ กรรมการ 

๘. นางสาวณพรรณ   สินธุศิริ กรรมการและเลขานุการ 

๙. นางสาวรัตนาภรณ หมีเงิน ผูชวยเลขานุการ 

    
    

ผูไมเขารวมประชุม    

๑. ศ.ดร.ผดุงศักดิ ์ รัตนเดโช ติดราชการ 

๒. ศ.ดร.สุขสันติ ์ หอพิบูลสุข ติดราชการ 

๓. ผศ.มาโนช ริทินโย ติดราชการ 

๔. ผศ.ดร.ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ ติดราชการ 
    

ผูสังเกตการณ    

๑. นางสาวภควรรณ วรรณวัต ิ  

๒. นางสาวสุภาภรณ พิมสุคะ  

๓. นางสาวรัตนา ยี่จอหอ  
    

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
  

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

 -  ไมมี  - 
  

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๕๖  วันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖  



๒ 
 

โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการฯ ในวาระท่ี ๓.๑ เร่ือง (ราง) ระเบียบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวยการบริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ดังน้ี 

๑) ตัดขอความ “ไดแก คนยากจน บุคคลเรรอน เยาวชน คนพิการ ไรท่ีอยู 

    อาศัย คนไรสัญชาติ ผูไมมีเอกสารแสดงฐานะทางกฎหมาย” ออกจาก      

คํานิยาม “ผูดอยโอกาส” 

๒) เพ่ิมเติมขอความความหมายในคํานิยาม “ผูดอยโอกาส” ดังน้ี 

๒.๑  คนยากจน มีรายไดต่ํากวา ๑,๒๓๔ บาทตอเดือน 

๒.๒  บุคคลเรรอน ไรท่ีอยูอาศัย 

๒.๓  บุคคลไรสัญชาติ 

๒.๔  ผูพนโทษ 

๒.๕  ผูติดเชื้อเอดสและครอบครัว 

(ท่ีมา : สํานักสงเสริมและพิทักษผูดอยโอกาส) 

   

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง 

 วาระที่ ๓.๑   (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑการ

จัดต้ังและสนับสนุนศูนยวิจัย กลุมวิจัย และหนวยวิจัย หรือหองปฏิบัติงานวิจัย 

เพ่ือพัฒนาสูการเปนศูนยเช่ียวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 จากการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๕๖ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖  คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดมีมติให

เสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เร่ือง หลักเกณฑการจัดตั้งและ

สนับสนุนศูนยวิจัย กลุมวิจัย และหนวยวิจัย หรือหองปฏิบัติงานวิจัย เพ่ือพัฒนาสูการเปนศูนย

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการประชุมคร้ังตอไป 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ มีมติเสนอใหเปนวาระสืบเน่ืองในคร้ังตอไป 

   

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 วาระที่ ๔.๑ ผลการจัดสรรงบประมาณรายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเปดรับขอเสนอโครงการวิจัยและบริการทางวิชาการ 

 งบประมาณรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขณะน้ีไดดําเนินการพิจารณาและจัดสรร

งบประมาณเปนท่ีเรียบรอยแลว ดังน้ี 

  ๑) โครงการวิจัย   

จํานวน ๗๑ โครงการ งบประมาณ ๖,๖๓๐,๗๑๒ บาท 

๒) โครงการบริการทางวิชาการ  

จํานวน ๔๙ โครงการ งบประมาณ ๒,๑๔๔,๘๔๐ บาท 

 มติที่ประชุม รับทราบ 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 วาระที่ ๕.๑ สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ    

พ.ศ. ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑) 

                    ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน คือ ดานการ

วิจัยและการบริการวิชาการ ตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖      

ท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบ  ดังน้ี 

ตัวชี้วัดท่ี ๑ จํานวนเครือขายความรวมมือกับอาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชนและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ตัวชี้วัดท่ี ๒ จํานวนหนวยงานภายในท่ีมีเครือขายความรวมมือในการใชทรัพยากรรวมกัน 

ตัวชี้วัดท่ี ๓ รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการฝกอบรม / สัมมนา เพ่ือพัฒนาตนเองปละ ๒ คร้ัง 

ตัวชี้วัดท่ี ๔ รอยละของโครงการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยท่ีมีผลสัมฤทธ์ิตามแผนปฏิบัติการ 

               ประจําป 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ และคณะกรรมการมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 

๑) ควรเรงดําเนินโครงการท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติการประจําปใหครบถวนตาม

กรอบเวลาท่ีระบุไวในแผน 

๒) เพ่ิมเติมประเด็นการบริหารความเสี่ยงเร่ืองผลการดําเนินโครงการท่ี

สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูรับผิดชอบ 

   

 วาระที่ ๕.๒ แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

                    ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเสนอโครงการงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามภารกิจของหนวยงาน คือ ดานการวิจัย 

และ การบริการวิชาการ  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  และคณะกรรมการมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 

๑) เพ่ิมเติมหลักเกณฑฯ “ขอ ๑.๖ สถาบันวิจัยและพัฒนาจะใหการสนับสนุน

เฉพาะท่ีผานการประเมินเทาน้ัน  กรณีงบประมาณคงเหลือใหพิจารณา

สําหรับโครงการท่ีตก  แตตองไดรับการประเมินใหมจากสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)” 

๒) กรณีงบประมาณท่ีไดรับคงเหลือ ใหพิจารณางบประมาณในแตละประเภท

โครงการ (องคความรู / ถายทอดเทคโนโลยี) 

๓) การพิจารณางบประมาณใหแบงสัดสวนตามท่ีผานการสนับสนุนจาก

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เทาน้ัน  โดยเสนอใหใช

แนวทางดังกลาวในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป 

๔) ตามหลักเกณฑฯ ขอ ๑.๓ เสนอใหใชผลการจัดลําดับความสําคัญท่ีเสนอ 

วช. ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  เ พ่ือลดระยะเวลาในการ

ดําเนินการขั้นตอนดังกลาว 

 



๔ 
 

 วาระที่ ๕.๓ จุดออนการเขียนขอเสนอการวิจัย  งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดแจงผลการประเมินขอเสนอ  

 การวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผานระบบบริหารงานวิจัยแหงชาติ (NRPM Online) 

สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดทําสรุปสถิติจุดออนการเขียนขอเสนอการวิจัยท่ีไมผานการสนับสนุน 

โดยสามารถสรุปตามลําดับจากมากไปนอย  ดังน้ี 

 ลําดับที่ ๑   ประเด็นงานวิจัยซํ้า มีการวิจัยมากแลว (ไมแตกตางกับ

งานวิจัยท่ีทํามาแลว หรือไมนําผลงานวิจัยมาใชตอยอด

งานวิจัยใหม) ไมเกิดองคความรูใหม 

คิดเปน ๒๔.๕๓ % 

 ลําดับที่ ๒ บกพรองหลายๆ ประเด็นรวมกัน เชน ความสําคัญและ

ท่ีมาของปญหาวิจัย, วัตถุประสงค, คณะผูวิจัย, ทฤษฎี / 

กรอบแนวคิดการวิจัย, แผนการดําเนินงาน, งบประมาณ

ไมเหมาะสม และการถายทอดเทคโนโลยี / ผลการวิจัย 

คิดเปน ๑๙.๘๑ % 

 ลําดับที่ ๓ ประเด็นโจทยหรือปญหาการวิจัยไมชัดเจน  แกปญหาไม

ตรงจุด 

คิดเปน ๑๗.๙๒ % 

 ลําดับที่ ๔ ระ เบี ยบ วิ ธี วิ จั ย  วิ ธีดํ า เ นินการ วิ จั ย ไม เหมาะสม             

ไมครอบคลุม หรือไมตอบโจทยการวิจัยไดอยางครบถวน 

คิดเปน ๑๖.๐๔ % 

 ลําดับที่ ๕ ไมสามารถนําผลงานวิจัยมาใชหรือไมมีประโยชน คิดเปน ๑๐.๓๘ % 

 ลําดับที่ ๖ ไมใชงานวิจัย คิดเปน ๖.๖๐ % 

 ลําดับที่ ๗ กรอบแนวคิดการ วิจัยไมชัดเจน ขาดการทบทวน

วรรณกรรม 

คิดเปน ๒.๘๓ % 

 ลําดับที่ ๘ ใชงบประมาณสูงเกินความจําเปน  และไมคุมคา คิดเปน ๐.๙๔ % 

 ลําดับที่ ๙ ไมมีขอเสนอแนะ คิดเปน ๐.๙๔ % 

 ลําดับที่ ๑๐ ไมสงรายงานความกาวหนา (โครงการตอเน่ือง) คิดเปน ๐ % 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  และคณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 

๑) จุดออน ลําดับท่ี ๔ ระเบียบวิธีวิจัย วิธีดําเนินการวิจัยไมเหมาะสม ไม

ครอบคลุม หรือไมตอบโจทยการวิจัยไดอยางครบถวน และ ๗ กรอบ

แนวคิดการวิจัยไมชัดเจน ขาดการทบทวนวรรณกรรม ไมควรจะเกิดข้ึน

เพราะถือวามีความสําคัญมาก 

๒) ควรหาวิธีการกระตุนใหคณะใหความสําคัญกับแกปญหาเร่ืองการเขียน

ขอเสนอการวิจัย 

๓) ควรหาแนวทางการพิจารณาขอเสนอการวิจัยเบื้องตน  เพ่ือลดจํานวน

ขอเสนอการวิจัยท่ีไมผานการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ (วช.) 

 



๕ 
 

๔) กรณีนักวิจัยท่ีไมผานการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ (วช.) ควรจัดโครงการเพ่ือพัฒนาการเขียนขอเสนอฯ ใหกับ

นักวิจัยเหลาน้ี 

๕) ควรจัดทําสถิติผลการประเมินขอเสนอการวิจัย กรณีไดเกรด A ผลการ

ประเมินไมผานการสนับสนุน และเกรด D ผลการประเมินผานการ

สนับสนุน 

๖) มอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําสถิติผลการประเมิน (เบื้องตน) 

โดยผูทรงคุณวุฒิ ๓ ปยอนหลัง  เพ่ือแสดงถึงคุณภาพของผูทรงคุณวุฒิ

สําหรับนํามาพัฒนาการประเมินในปถัดไป 

 วาระที่ ๕.๔ ผลการตรวจประเมิน สมศ. รอบสาม (Site Visit II) 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  กําหนดจัดโครงการประเมินคุณภาพ 

 ภายนอกรอบสาม (สมศ.) Site Visit II ในระหวางวันท่ี ๔ – ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ศูนยกลาง

มหาวิทยาลัย โดยมีผลการตรวจประเมิน ภาพรวมมหาวิทยาลัย ๓ ป (๒๕๕๓ – ๒๕๕๕) ดังน้ี 

 สมศ. ๕ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร 

เทากับ ๑.๖๔  คะแนน 

 สมศ. ๖ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช

ประโยชน 

เทากับ ๐.๕๖  คะแนน 

 สมศ. ๘ การนําความรูและประสบการณจากการ

ใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการ

เรียนการสอนหรือการวิจัย 

เทากับ ๔.๓๓  คะแนน 

 สมศ. ๙ การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชนหรือองคกรภายนอก 

เทากับ N/A   

 สมศ. ๑๘.๒ ผลการชี้ นํา ปองกัน หรือแกปญหา

สังคม – ดานท่ี ๒ ความรักชาติ บํารุง

ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย 

เทากับ ๓.๐๐  คะแนน 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  และคณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 

๑) ควรมีมาตรการท่ีเขมงวดในเร่ืองการเผยแพร เชน กําหนดเปนระเบียบวา

จะตองมีการเผยแพรผลงานวิจัยกอนจึงจะสามารถเบิกเงินวิจัยงวดสุดทายได 

๒) ควรเพ่ิมระบบการติดตามงานวิจัยและบริการวิชาการใหมีความตอเน่ืองมาก

ขึ้น  เพ่ือทราบถึงความกาวหนาฯ และลดปญหางานวิจัยไมแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด   

   

   

   

   



๖ 
 

 วาระที่ ๕.๕ ผลการตรวจประเมินโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๕ 

  ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา  ไดรับการตรวจประเมินโครงการคลินิกเทคโนโลยี   

 ประจําป ๒๕๕๕  ในระหวางวันท่ี ๔ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๖  โดยกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  ดังโครงการตอไปน้ี 

๑) โครงการถายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและสรางผลิตภัณฑจากกระปองรีไซเคิล  ประจําป 

๒๕๕๕  โดยมี ผศ.พิสิฐ  คลังกูล  เปนหัวหนาโครงการ 

๒) โครงการถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพรกลุมสมุนไพรพอลอยและกลุมอนุรักษ

หัตถกรรมไทย (เมืองยาโม) จังหวัดนครราชสีมา ประจําป ๒๕๕๕ โดยมี ผศ.สุทัศน  ยอดเพ็ชร 

เปนหัวหนาโครงการ 

๓) โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพ ประจําป ๒๕๕๕ โดยมีนายพงษศักดิ์          

นาใจคง  เปนหัวหนาโครงการ 

๔) โครงการถายทอดเทคโนโลยีการสเปรยนํ้าเย็นควบคุมอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิมผลผลิตเห็ดหอม 

ประจําป ๒๕๕๕ โดยมีนายทยาวีร  หนูบุญ เปนหัวหนาโครงการ 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 

   

 วาระที่ ๕.๖ ผลการดําเนินโครงการกลไกการขับเคล่ือนหมูบานราชมงคลอีสาน 

  ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา  ดําเนินโครงการกลไกการขับเคลื่อนหมูบานราชมงคล  

 อีสาน ระหวางวันท่ี ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดบุรีรัมย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดทํากลไก

การขับเคลื่อนของหมูบานราชมงคลอีสาน   

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  ตามแนวทางการขับเคลื่อนหมูบานราชมงคลอีสาน โดยสามารถแบงออก

ได ๓ ประเด็น ดังน้ี 

๑) คัดเลือกหมูบาน 

๑.๑  มีการสํารวจหมูบาน 

๑.๒  มีการรองขอจากชมุชน 

๑.๓  มีการศึกษาบริบทของชุมชนเบื้องตน 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม สถาบันวิจัยและพฒันาควรมีขอมูลของหมูบานตางๆซ่ึงเปน

เครือขายกับมหาวิทยาลัยเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนใหกับนักวิจัย (ขอมูลชุมชน) 

๒) คุณสมบัติทีมงานดําเนินโครงการหมูบานราชมงคลอีสาน 

๒.๑  มีความรู ประสบการณดานงานพัฒนาชุมชนหรือวิจัยชุมชน 

๒.๒  มีจิตอาสา  เสียสละทุมเท  มีมนุษยสัมพันธ (ประสานงาน ทํางานรวมกัน 

ทํางานเปนทีม) 

๒.๓  มีความหลากหลายสาขา 

๒.๔  มีความเปนผูนํา 

 



๗ 
 

๓) กระบวนการพัฒนาหมูบานอยางยั่งยืน 

ข้ันตอนที่ ๑ เขาใจ เขาใจอยางรูแจงเห็นจริง ทําความเขาใจ (ผูนํา วิเคราะห   

               ชุมชน เขาใจชุมชน) 

ข้ันตอนที่ ๒ เขาถึง ไวใจ เชื่อถือ เชื่อม่ัน กระบวนการมีสวนรวม (คิด วางแผน   

               ดําเนินการ ประเมินผล) 

ข้ันตอนที่ ๓ พัฒนา  ทําตามแผน ประเมินผล (ดีขึ้น มากขึ้น ยั่งยืน) 

 วาระที่ ๕.๗ สรุปความพึงพอใจตอการใหบริการเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ 

  ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาไดสรุปความพึงพอใจตอการใหบริการเว็บไซตของ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความคิดเห็น

เก่ียวกับการใหบริการเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา  และนําขอมูลไปเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตใหเหมาะสม  สะดวกตอผูใช และสอดคลองกับความตองการของ

ผูใชบริการใหมากท่ีสุด 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  และคณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 

๑) ใหนําเสนอในรูปแบบแผนภูมิแทง  เพ่ือสามารถเปรียบเทียบไดอยางชัดเจน 

๒) มอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนา  ดําเ นินการปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะดังกลาว 

   

 วาระที่ ๕.๘ แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรม ๕ส. สถาบันวิจัยและพัฒนา  

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕ 

  ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา  ไดดําเนินกิจกรรม ๕ส. ในวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖  

 และรับการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ส. ในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ดังผลการตรวจประเมิน ดังน้ี 
พ้ืนที/่หนวยงาน สํานักงาน พัสด/ุครุภัณฑ ภาพรวม รวม คะแนนเฉลี่ย 

คะแนนเต็ม ๔๔ ๒๐ ๒๐ ๘๔ ๑๐๐% 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ๔๔ ๒๐ ๒๐ ๘๔ ๑๐๐%  
  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ และคณะกรรมการฯ เสนอใหดําเนินกิจกรรม ๕ส. อยางตอเน่ือง 

   

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ  

 ๑) การปรับแกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วาดวยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 

๒๕๕๓ (สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการจัดทําประชาพิจารณและเชญิคณะกรรมการชุดเดิม

มารวมพิจารณาอีกคร้ัง  กอนใหนิติกรตรวจสอบ และเสนอกรรมการ CEO และสภา

มหาวิทยาลัยตอไป) 

 

 

 



๘ 
 

๒) กําหนดวันประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  คร้ังท่ี ๓ / ๒๕๕๖ กําหนดไว

สับดาหท่ี ๓ ของเดือนมิถุนายน (ระหวางวันท่ี ๑๗ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖)  และมอบหมาย

ใหฝายเลขานุการนัดวันอีกคร้ัง 

   

ปดประชุม เวลา  ๑๒.๑๕  น. 

   

 

นางสาวรัตนาภรณ  หมีเงิน 

ผูบันทึกการประชุม                                                                   

 

 

              นางสาวณพรรณ  สินธุศิริ 

              ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


