
 

 

 
 
 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ระหว่าง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง 

 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย
ตามภารกิจการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและชุมชนอื่น  ร่วมกันจัดทำขึ้น
ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ โดยมีอธิการบดีหรือผู้ มี
อำนาจลงนามผูกพันจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง  มีรายนามดังปรากฏอยู่ในตอนท้ายของบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือนี้ซึ่งต่อไปนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เรียกว่า“ เครือข่ายสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ”  ทั้งหมดตกลงกันที่จะร่วมกันดำเนินงานสนับสนุน  การพัฒนาระบบ
การวิจัย  สนับสนุน  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
และชุมชนอื่น  และได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ขึ้นไว้เป็นหลักฐานโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ 
           เพื่อดำเนินการร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งโดย
จัดตั้งเป็น “เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ที่กำหนดเป้าหมาย นโยบายการ
พัฒนาระบบการวิจัย  สนับสนุน  ส่งเสริมการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและ
ชุมชนอ่ืนในประเด็นดังนี้ 

1. ปฏิรูประบบบริหารจัดการงานวิจัยระดับสถาบันและระดับเครือข่ายเพื่อพัฒนานักบริหาร
จัดการงานวิจัยและชุมชนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

2. สร้างและพัฒนานักวิจัยใหม่และนักวิจัยทุกประเภทของแต่ละสถาบันให้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมการวิจัยในระดับสูง  โดยร่วมกันสนับสนุนทรัพยากรทุกด้านของแต่ละสถาบันเพื ่อเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพของนักวิจัยให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นโดยลำดับ  

3. ร่วมกันสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ยั่งยืน  และร่วมกันนำองค์
ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นและชุมชนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม  ตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) ของแต่ละสถาบันวางเป้าหมายไว้ 

4. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาติ  และมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนา Impact Factor ของแต่ละสถาบันให้มี Index 
ที่เพ่ิมสูงขึ้น 
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๕. ส่งเสริมและสนับสนุน  การวิเคราะห์  สังเคราะห์  และถอดบทเรียนการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัย นวัตกรรม สู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  เชิงนโยบาย  เชิงพาณิชย์  เชิงสังคม  เชิง
สิ่งแวดล้อม  และเชิงสาธารณะอ่ืนๆ 

๖. ร่วมกันดำเนินงาน รวบรวม กลั่นกรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นเร่งด่วนเชิงนโยบาย
เพ่ือเป็นข้อมูลการตัดสินใจในกรรมการบริหารระดับสูงของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

 

2. การบริหารจัดการ 
1. การดำเนินงานภายใต้ชื่อ “เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ” โดยมี

การจัดประชุมเพื่อรายงานสถานการณ์การดำเนินงานภายใต้เครือข่ายอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  และ
อาจมีการรายงานด้านการเงินและอื่นๆจากการดำเนินงานร่วมกันในเครือข่าย  โดยให้มีคณะกรรมการ
บริหารดังนี้ 

2. คณะกรรมการบร ิหารงานเคร ือข ่ายสถาบันว ิจ ัยและพัฒนามหาว ิทยาล ัยราช ภัฏ  
ประกอบด้วย 3 ชุดดังนี้ 

2.1 คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาส่วนกลาง โดยมีผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการเลือกตั้งจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏทั้ง 38 แห่ง เป็นประธานคณะกรรมการ “เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 
โดยมีประธานที่ประชุมอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ และจัดให้มีรอง
ประธาน และเลขานุการ ซึ ่งประธานคณะกรรมการเครือข่ายส่วนกลางเป็นผู ้พิจารณาเลือกจาก
คณะกรรมการฝ่ายละ 1 คน ประธานเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาจากทั ้ง 7 กลุ ่มภูมิภาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน  ที่เหลือเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง 

2.2 คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาส่วนภูมิภาค (ทั้งหมด 7 กลุ่ม
ภูมิภาค คือ 1.ภาคเหนือ 2.ภาคกลาง 3.ภาคใต้ 4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5.ภาคตะวันตก 6.กลุ่ม
รตันโกสินทร์ และ   7.กลุ่มศรีอยุธยา โดยมีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการเลือกตั้งจาก
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคนั้นๆเป็นประธาน และจัดให้
มีรองประธาน และเลขานุการ ซึ่งประธานคณะกรรมการเครือข่ายส่วนภูมิภาคเป็นผู้พิจารณาเลือกจาก
คณะกรรมการฝ่ายละ 1 คน ที่เหลือเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง 

2.3 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  โดยมีเลขานุการคณะกรรมการเครือข่าย
สถาบันวิจัยและพัฒนาส่วนกลางเป็นประธาน และจัดให้มีผู้ช่วยเลขานุการจำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน  ซึ่ง
ประธานฝ่ายเลขานุการเป็นผู้พิจารณาเลือกจากคณะกรรมการหรือบุคคลากรภายนอกอื่นๆ  มีหน้าที่ 
เตรียมเอกสาร  เตรียมสถานที่  ประสานงาน  เบิกจ่ายงบประมาณ  รับส่งเอกสาร  ทำบัญชี  ทำ
รายงานการประชุม  ทำรายงานทั่วไป  สืบค้นงาน และงานอื่นๆตามมอบหมาย เป็นต้น 

3. คณะกรรมการ ตามข้อ 2.1 และ 2.2 มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
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3.1 ร่วมกันดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้ง ๖ ข้อในเบื้องต้น  
๓.๒ ร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงานเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่

ความเป็นเลิศเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  กล
ยุทธ์  เป้าหมาย  วัตถุประสงค์  โครงการ  ตัวชี้วัด  ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของคณะกรรมการ
แต่ละชุด  และการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี  

3.๓ แต่งตั้งคณะทำงานการวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานของคณะกรรมการ
เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกัน 

3.๔ แสวงหาความร่วมมือเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยในการค้นหาความรู้และขับเคลื่อนให้เกิดผล
กระทบเชิงบวกเชิงนโยบายและกระทบในวงกว้าง 

3.๕ กำหนดวิธีการบริหารจัดการงบประมาณเครือข่ายได้แก่ การเปิดบัญชี  การเบิกจ่าย 
และการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของงบประมาณเครือข่าย 

3.๖ ร่วมกันดำเนินงาน รวบรวม กลั ่นกรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นเร่งด่วนเชิง
นโยบายเพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจในระดับสูงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

3.๗ อ่ืนๆตามมติของที่ประชุมเครือข่ายอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  และตาม
มติของคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

4. เงื่อนไขความร่วมมือ 
ความร่วมมือนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่มีการลงนามเป็นต้นไป  คณะกรรมการตามข้อ 2.1 และ 

2.2 มีระยะเวลาดำเนินงานคราวละ 3 (สาม)ปี และจัดให้มีการเลือกตั ้งใหม่ก่อนคณะกรรมการ
หมดอายุ 30 วัน โดยให้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแต่ละสถาบันมีสิทธิ์ออกเสียงได้สถาบนัละ 
1 เสียง  ซึ่งรายละเอียดให้ตกลงกันในที่ประชุม“เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ” และให้ถือมติที่ประชุมเป็นที่ยุติ  เมื่อได้คณะกรรมการชุดใหม่ทุกระดับเป็นที่ยุติแล้ว  ให้แจ้ง
รายชื่อกรรมการทุกระดับไปยังที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพ่ื อทราบทุกครั้ง  
หากมีความประสงค์จะเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นในบันทึกข้อตกลงนี้  จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากกรรมการทุกระดับของเครือข่ายมากกว่ากึ่งหนึ่ง  โดยทำเป็นหนังสือแล้วนำเข้ามา
แนบท้ายบันทึกข้อตกลงร่วมมือนี้  

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 
แห่ง  และเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับสถาบันและระดับ
เครือข่ายมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  และการยกระดับพัฒนากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและชุมชนอ่ืน  สู่คุณภาพเป็นเลิศและเป็นที่พ่ึงพาของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
และพัฒนาอย่างยั่งยืน  สืบต่อไป  จึงได้ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เป็นจำนวน 39 
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ฉบับและร่วมกันลงนามพร้อมประทับตราสำคัญไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน  เมื่อวันอังคารที่ ๘ 
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 256๕ เป็นต้นไป และต่างเก็บไว้เป็นหลักฐานสถาบันละหนึ่งฉบับ 
 
 

 
ลงชื่อ ........................................................ 

(นายณรงค์เดช  รัตนานนท์เสถียร) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

 
 

ลงชื่อ ........................................................  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานุช  พรหมภาสิต) 

รักษาราชการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 
 

ลงชื่อ ........................................................  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  เหมือนชอบ) 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
 

ลงชื่อ ........................................................  
(รองศาสตราจารย์ศิริวัฒน์  โพธิเวชกุล) 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 
 

ลงชื่อ ........................................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย  มุ่งไธสง) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
 

ลงชื่อ ........................................................ 
(รองศาสตราจารย์ชาตรี  มณีโกศล) 

รักษาราชการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
 

ลงชื่อ ........................................................  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  เวชมี) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
 

ลงชื่อ ........................................................  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง) 

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 

 
ลงชื่อ ........................................................  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร  เนาวนนท์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
 

ลงชื่อ ........................................................  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  แก้วอ่อน) 

รักษาราชการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
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ลงชื่อ ........................................................  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์  ปราณี) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
     

ลงชื่อ ........................................................ 
(นายวิรัตน์  ปิ่นแก้ว) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
 
      ลงชื่อ ........................................................  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลินดา  เกณฑ์มา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 

ลงชื่อ ........................................................  
(รองศาสตราจารย์มาลิณ ี จุโฑปะมา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 
 

ลงชื่อ ........................................................  
(รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
 

    ลงชื่อ ........................................................  
(รองศาสตราจารย์ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 
 

ลงชื่อ ........................................................  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล  เสมาขันธ์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
 

ลงชื่อ ........................................................  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนาะ  กลิ่นงาม) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
 

ลงชื่อ ........................................................  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์) 

รักษาราชการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 
 

ลงชื่อ ........................................................  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์หิรัญ  ประสารการ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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ลงชื่อ ........................................................  
(รองศาสตราจารย์นิรุต  ถึงนาค) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 
 

ลงชื่อ ........................................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ  โยธาทิพย์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
 

ลงชื่อ ........................................................  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต  กำมันตะคุณ) 

             รักษาราชการแทนอธิการบดี 
             มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 

 
 

ลงชื่อ ........................................................  
(รองศาสตราจารย์ดวงพร  ภู่ผะกา) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 
 

      ลงชื่อ ........................................................  
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม) 

รักษาราชการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ ี

 
 

ลงชื่อ ........................................................ .. 
(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

 
 
      ลงชื่อ ........................................................  

(รองศาสตราจารย์สมเจตน์  ดวงพิทักษ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
 

ลงชื่อ ........................................................  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  ทรายแก้ว) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
              ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 

ลงชื่อ ........................................................  
(รองศาสตราจารย์ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร) 

รักษาราชการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 
 

ลงชื่อ ........................................................  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา) 

รักษาราชการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ลงชื่อ ........................................................  
(รองศาสตราจารย์ทัศนา  ศิริโชติ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

ลงชื่อ ........................................................  
(รองศาสตราจารย์ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 

ลงชื่อ ........................................................  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา  รตันพรหม) 

รักษาราชการแทนอธิการบดี 
          มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธ์านี 

 
 

ลงชื่อ ........................................................  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก  โตสุรัตน์) 

ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 
 

ลงชื่อ ........................................................  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช) 

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

 
 
ลงชื่อ ........................................................  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิศรา ธัญสุนทรสกุล) 
 รักษาราชการแทนอธิการบดี 

             มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 
 
 

ลงชื่อ ........................................................  
(รองศาสตราจารย์สุภาวิณี  สัตยาภรณ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 
 

ลงชื่อ ........................................................  
(รองศาสตราจารย์ภาสกร  นันทพานิช) 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
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(พยาน).................................................. 
(นายเชาวลิต   สิมสวย) 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

(ตัวแทนกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

(พยาน)........................................................... 
(รองศาสตราจารย์สุรีย์มาศ  สุขกสิ) 
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ ี
(ตัวแทนกลุ่มศรีอยุธยา) 

พยานในการลงนาม 
 
 

 
 
 

(พยาน)........................................................... 
(รองศาสตราจารย์ธันวดี  ศรีธาวิรัตน์) 
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

(ตัวแทนกลุ่มภาคเหนือ) 
 

(พยาน)........................................................... 
(นายนรา  พงษ์พานิช) 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

(ตัวแทนกลุ่มภาคใต้) 

(พยาน)........................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชาย  สถิตย์พนาวงศ์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

(ตัวแทนกลุ่มภาคกลาง) 
 

(พยาน)........................................................... 
(นายทวิพัฒน์  วิจิตรปัญญารักษ์) 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
(ตัวแทนกลุ่มภาคตะวันตก) 

(พยาน).................................................... 
(นายวีรชัย  คำธร) 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
(ตัวแทนกลุ่มรัตนโกสินทร์) 


