
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   การรับขอเสนอการบริการวิชาการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนบริการวิชาการ (งบประมาณราย

ไดมหาวิทยาลัย)

___________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฐานะหนวยงานกลางทางวิชาการที่

มีภารกิจใหทุนสนับสนุนการบริการวิชาการแกคณาจารยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่สนใจการ

บริการทางวิชาการ มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางสมรรถนะดานการบริการวิชาการใหกับคณาจารย เจาหนาที่

และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย สงเสริม สนับสนุนใหคณาจารยทําโครงการบริการวิชาการเพื่อสรางองคความรู

เพ่ือนําไปพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตรที่ ๒

สรางผลงานวิชาการสูการยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน กําหนดเปาหมายใหมหาวิทยาลัยเปน

ศูนยกลางแหงการเรียนรู และบริการวิชาการแกชุมชน โดยเนนการบริการทางวิชาการสงเสริม สนับสนุน

โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุมอาชีพ ผูประกอบการใหม และทองถิ่นใหมีความเขมแข็งและย่ังยืนตามศาสตร

พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงกําหนดลักษณะของโครงการบริการวิชาการ เกณฑการใหการ

สนับสนุน และจุดเนนของการใหทุนอุดหนุนบริการวิชาการใน ๕ พื้นที่ ๗ ศูนยการเรียนรู ดังน้ี

๑. ศูนยการเรียนรู วิจัย และบริการวิชาการแกสังคม บานสารภี ตําบลจอมปลวก อําเภอ

         บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

๒. ศูนยการเรียนรู วิจัย บริการวิชาการ และถายทอดนวัตกรรมสูการพัฒนาชุมชนเมือง เขต

         ดุสิต กรุงเทพมหานคร

๓.  ศูนยภัฏพัฒนคําชะโนด ตําบลบานมวง อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

๔. ศูนยการเรียนรู วิจัย และบริการวิชาการ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานนาชมภู 

      จังหวัดอุดรธานี

๕. หองเรียนชุมชน เพื่อการวิจัย และบริการวิชาการ ศูนยการศึกษาจังหวัดระนอง 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๖. ศูนยการเรียนรูการปลูกและพัฒนาผลิตภัณฑจากหญาแฝก ตําบลกอหลวง อําเภอภูซาง 

         จังหวัดพะเยา

๗. ศูนยการเรียนรู วิจัย และบริการวิชาการ กลุมอาชีพตําบลไมดัด อําเภอบางระจัน จังหวัด

         สิงหบุรี

 

ประกาศใชตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๖๔ เปนตนไป

 



   ประกาศ ณ  วันที่   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

 
(รศ.ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
เรื่อง การรับข้อเสนอการบริการวิชาการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนบริการวิชาการ  

(งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย) 
 

๑.  คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
 ๑.๑  เป็นบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า ๙ เดือน 
 ๑.๒  มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในประเด็นที่ทำบริการวิชาการตามที่เสนอในโครงการขอรับทุน

สนับสนุน 
 ๑.๓  ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยและรายงานบริการวิชาการฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการที่

สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการแล้ว  ไม่ว่าจะได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งใดของมหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา 
 ๑.๔  จะต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อภาคเต็มเวลา 
 ๑.๕  เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการดำเนินงานได้ตลอดระยะเวลาที่รับทุนอุดหนุนการบริการ

วิชาการ และต้องมีสัดส่วนการดำเนินงานในภาพรวมไม่น้อยกว่าผู้ร่วมบริการวิชาการแต่ละคน 
 ๑.๖  ไม่เป็นผู้ ได ้ร ับทุนอุดหนุนวิจ ัยงบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย  

ในปีที่เสนอขอ ทั้งนี้หากอยู่ระหว่างรอประกาศผลการพิจารณา  เมื่อทราบผลว่าได้รับทุนอุดหนุนวิจัย ต้องเลือก
ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 

 
๒.  ลักษณะข้อเสนอโครงการบริการวิชาการที่เสนอขอทุน  

 ๒.๑  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา   
 ๒.๒  เป็นโครงการบริการวิชาการที่เสนอผ่านหน่วยต้นสังกัด /คณะ/วิทยาลัย/กอง/สถาบัน 

๒.๓  โครงการที่มีความสอดคล้องกับหัวข้อต่อไปนี้จะได้รับการจัดอัดดับความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ  
    ๒.๓.๑  เป็นโครงการที่มีผลิตภัณฑ์/สูตร/นวัตกรรม และอื่น ๆ ที่มาจากงานวิจัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

๒๕๕๗ - ๒๕๖๓  ได้รับการจดหรืออยู่ระหว่างการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้
จริงในชุมชน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

๒.๓.๒  โครงการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์  เพ่ือให้เกิด
ความเข้มแข็งยั่งยืน สร้างอาชีพและเกิดรายได้ให้แก่ชุมชน  

๒.๓.๓  ส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริการวิชาการระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย ๕ ภาคส่วน 
ได้แก่  ๑) ภาครัฐ  ๒) ภาคเอกชน ๓) ภาควิชาการ  ๔) ภาคประชาสังคม และ ๕) ภาคประชาชน และ/หรือเกิดการ
สร้างเครือข่ายด้านการบริการวิชาการ  และ/หรือเกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนและมีเป้าหมายโครงการบริการวิชาการ
ที่ชัดเจนในการนำผลการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์  และมีการแสดงหลักฐานความร่วมมือของผู้รับทุนกับ
หน่วยงานในพื้นท่ีหรือหน่วยงานใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน 

๒.๓.๔ เป็นโครงการที่ปรับใช้และขยายผลให้สอดคล้องกับภูมิสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการ
พัฒนาและ/หรือแก้ไขปัญหาของครอบครัว สังคม/องค์กร/ชุมชนต่างๆ ได้ 



๒.๓.๕ โครงการต้องที่มีการบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 
๒.๓.๖ โครงการเน้นเสริมสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ ่มอาชีพ 

ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เช่น สร้างองค์ความรู้แก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
อันเป็นผลมาจากงานบริการวิชาการ 

 
๓.  จุดเน้นของการให้ทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ ๕ พื้นที่  ๗ ศูนย์การเรียนรู้ 

๓.๑. ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม บ้านสารภี ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม มีรายละเอียดความต้องการเน้นการพัฒนา ดังนี้ 

๓.๑.๑ การพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยต้องยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีคุณภาพ และ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องพัฒนาสู่สากล โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และยกระดับมาตรฐาน อย.  

๓.๑.๒ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชน (โดยร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่ มีการปลูก 
ส้มโอและมะพร้าว และร้อยละ ๑๐ของพื้นที่ ปลูกลิ้นจี่) เช่น การแปรรูปส้มโอ, การแปรรูปมะพร้าวที่ หลากหลาย
กว่าเดิม 

๓.๑.๓ การพัฒนากลุ่มอาชีพในเชิงการทำให้สิ่งที่เหลือใช้มีประโยชน์ โดยการนำเปลือกของผลส้ม
โอ ไปทดลอง ทำการวิจัย เพ่ือนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๓.๑.๔ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการพ้ืนที่
สวนมะพร้าว สวนตาล ตลอดจนในพื้นที่ทำการเกษตรให้คุ้มค่ามากท่ีสุด 

๓.๑.๕ การพัฒนาบรรจ ุภ ัณฑ์ผล ิตภ ัณฑ์ท ้องถ ิ ่นให ้ม ีเอกล ักษณ์ เช ่น กล ้วยเบรคแ ตก  
เผือกอบเคลือบน้ำตาล เป็นต้น 

๓.๒ ศูนย์การเรียนรู ้ วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดนวัตกรรมสู ่การพัฒนาชุมชนเมือง  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดความต้องการเน้นการพัฒนา ดังนี้ 

๓.๒.๑ การสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนที่อยู่ในชุมชนแบบ บวรม. (บ้าน วัด โรงเรียน และ
มหาวิทยาลัย) 

๓.๒.๒ การสนับสนุนและขับเคล ื ่อนการสร ้างกล ุ ่มอาช ีพในการสร ้างรายได ้เสร ิมและ  
พัฒนาเป็นรายได้หลัก 

๓.๒.๓ การพัฒนาองค์ความร ู ้ เก ี ่ยวกับศาสตร ์แพทย์แผนไทยประยุกต ์ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องกับ  
กลุ่มอาชีพนวดกดจุดเฝ่าเท้า วัดประชาระบือธรรม 

๓.๒.๔ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกลุ่มอาชีพให้ได้รับมาตรฐาน 
๓.๒.๕ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นของครัวเรือนที่มีศักยภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้ าง

รายได้เพ่ิมข้ึนได ้
๓.๓ ศูนย์ภัฏพัฒน์คำชะโนด ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  มีรายละเอียดความ

ต้องการเน้นการพัฒนา ดังนี้ 
๓.๓.๑ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือสินเธาว์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่น 



๓.๓.๒ การพัฒนาแนวทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ให้สืบไว้ซึ่งประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

๓.๓.๓ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในท้องถิ่นให้เกิดเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้ 
๓.๓.๔ การพัฒนาแนวทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ : การนวดเพื่อสุขภาพในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 

๓.๔ ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู จังหวัด
อุดรธานี มีความต้องการเน้นการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
คุณภาพเยาวชน ครู บุคลากรของโรงเรียน ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพ ซึ่งควรที่จะพัฒนาต่อยอด
ให้เป็นกลุ่มอาชีพระดับเยาวชนของโรงเรียนที่แยกออกจากการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพระดับผู้ปกครอง 

๓.๕ ห้องเรียนชุมชน เพื่อการวิจัย และบริการวิชาการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา มีรายละเอียดความต้องการเน้นการพัฒนา ดังนี้ 

๓.๕.๑ การพัฒนากลุ่มอาชีพภัฏพัฒน์ระนองนวดไทยให้มีการพัฒนาเทคนิคการนวดอย่างต่อเนื่อง  
๓.๕.๒ การศึกษาและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว โดยการสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบระยะสั้น

ของภายในจังหวัดระนอง 
๓.๕.๓ การสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ของจังหวัด เช่น 

การสร้างตลาดชุมชน การสร้างพ้ืนที่ป่ากลางเมือง การสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
๓.๕.๔ การปรับพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาระนอง ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อการ

บำบัดรักษาโรคด้วยธรรมชาติ โดยใช้น้ำแร่และสมุนไพร และสามารถออกกำลังกายได้ในสถานที่เดียว 
๓.๕.๕ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์/บริการของชุมชนต่างๆ ให้เป็นที่ต้องการ

ของตลาด สามารถจัดจำหน่ายสร้างรายได้ และดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดระนอง 
๓.๕.๖ ส่งเสริมการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ

ชุมชนท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน 
๓.๖ ศูนย์การเรียนรู้การปลูกและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก ตำบลก๊อหลวง อำเภอภูซาง 

จังหวัดพะเยา มีรายละเอียดความต้องการเน้นการพัฒนา ดังนี้ 
๓.๖.๑ ด้านสุขภาพ โดยถ่ายทอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเชิงสุขภาพ เช่น อาหารประเภท

ต่างๆ ธัญพืชแปรรูป ยาสมุนไพรรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคเบื้องต้น 
๓.๖.๒ การพัฒนาด้านกระบวนการผลิตที่ใช้เวลามากไม่เหมาะสมกับการแข่งขันเชิงธุรกิจ 

๓.๖.๓ การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกในรูปแบบที่ทันสมัย  
มีประโยชน์การใช้สอยตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และตรงตามความต้องการของตลาด 

๓.๖.๔ การสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจาก 
ใบหญ้าแฝก 

๓.๖.๕ การพ ัฒนาต ่อยอดกล ุ ่ มอาช ีพให ้สามารถจำหน ่ายผล ิตภ ัณฑ ์ ให ้ ได ้มากขึ้ น  
ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งสมาชิกของกลุ่มมีความพร้อมในการเรียนรู้การขายสินค้าออนไลน์ผ่านเพจเฟสบุ๊ก  

 



๓.๗ ศูนย์การเร ียนรู ้ ว ิจ ัย และบริการวิชาการ กลุ ่มอาชีพตำบลไม้ด ัด อำเภอบางระจัน  
จังหวัดสิงห์บุรี มีความต้องการเน้นการสร้างกลุ่มอาชีพที่มีอัตลักษณ์ของพื้นที่ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย โดยการนำผลการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมารับรองคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชน 

 
๔.  แนวทางและขอบเขตของการสนับสนุนการบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนการบริการวิชาการที่ได้ต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม  
ภายใต้กรอบงบประมาณ  โครงการละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)  ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
โครงการ  โดยมีแนวทางและขอบเขตการสนับสนุนดังนี้ 

๔.๑  ผลผลิตได้รับการจดหรือยื่นจดคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์/
อนุสิทธิบัตร 

๔.๒  มีความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ๕ ภาคส่วน ได้แก่  ๑) ภาครัฐ  ๒) ภาคเอกชน ๓) ภาควิชาการ  
๔) ภาคประชาสังคม และ ๕) ภาคประชาชน 

๔.๓  นำองค์ความรู้ถ่ายทอดให้ชุมชนเพ่ือพัฒนาอาชีพ ผลิตภัณฑ์/บริการ และสร้างรายได ้
๔.๔ อนุญาตการให้บุคคล กลุ่มคน กลุ่มอาชีพ ที่เกี ่ยวข้องกับผลงาน สามารถใช้สิทธิในผลงานจาก

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเป็นลายลักษณ์อักษร (หนังสือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัติหรืออนุสิทธิบัตร) ให้สามารถ
ดำเนินการพัฒนาต่อยอดสร้างอาชีพ และรายได้ โดยมิเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมายการคุ้มครองสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

๔.๔  สร้างร้านค้าออนไลน์ผ่านเว็บเพจ  เฟสบุ๊ก  โดยให้สิทธิ์สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ดูแลร่วมกับ
ชุมชน 

๔.๕  ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการบริการวิชาการเพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น   
๔.๖  รายงานผลการดำเนินงาน และรายงานผลประกอบการจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์/บริการ  

ให้มหาวิทยาลัยทราบตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
  

๕.  ระยะเวลาที่ทำการบริการวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการบริการวิชาการไม่เกิน ๑๐ เดือน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุน

บริการวิชาการ  โดยหัวหน้าโครงการบริการวิชาการและผู้ร่วมโครงการ  จะต้องมีความพร้อมสำหรับการรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการต่อคณะกรรมการตามวัน เวลาที่กำหนด และผู้รับทุนต้องให้ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเสนอผลงานในการประชุมหรืองานนิทรรศการเพื ่อเผยแพร่โครงการ 
สู่สาธารณะตามคำขอในระหว่างดำเนินโครงการ และ/หรือ หลังงานเสร็จสิ้นโครงการ 

 
 
 
 



๖.  วิธีการเสนอโครงการวิจัย 
๖.๑  จัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ตามแบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนโครงการบริการ

วิชาการ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว ็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
http://ris.ssru.ac.th 

๖.๒  สามารถเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนในฐานะหัวหน้าโครงการบริการวิชาการได้ไม่เกิน ๑ โครงการ  
๖.๓  กรอกข้อมูลการเสนอโครงการบริการวิชาการผ่านระบบบริการวิชาการออนไลน์ (RIS) ผ่านทาง

เว็บไซต์ http://ris.ssru.ac.th พร้อมทั้งแนบเอกสารการจดหรือยื่นจดคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/สิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์/อนุสิทธิบัตร 

๖.๔  รับทราบผลการพิจารณาผ่านระบบบริการวิชาการออนไลน์ (RIS)  
 
๗. กำหนดเวลารับสมัคร 

      ระบบบริการวิชาการออนไลน์ (RIS) จะเปิดให้ส่งงานบริการวิชาการ วันที่ ๑๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  
ทั้งนี้กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  
โทรศัพท์ ๐๒-๑๖๐๑๓๔๓ ต่อ ๑๖ (ธนัญญา) / ต่อ ๑๗ (เจนจิรา) 
 

 
  
 

 
 
 

 


