
                            รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                               ครั้งที่  2/2556 

                              วันศุกร์ที่ 26 เมษายน  2556 
     ณ ห้องประชุมอินทนลิ 1 อาคารสาํนกังานอธิการบดี  

 

***************** 
 

ผู้มาประชุม 
 

  1.  ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.  ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธ์ิ  รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.  ผศ.อุดมเดชา           พลเย่ียม   รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4.  นางพลอยวรินทร์ รังสิกรรพุม  หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสถาบัน 

 5.  นางสาวสพัุตรา ศรีนิปกานนท์  หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 6.  นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ ์  หัวหน้ากลุ่มวิจัย 
 7.  นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร  หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ 
 8.  นางกัญญาณัฐ พ่วงแสง   นักวิจัย 

9.  นางสาววัชราภรณ์ ชัยวรรณ  นักวิจัย 
10. นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน  เจ้าหน้าที่วิจัย 
11. นางสาวจุฑามาศ แก้วศรีหา  เจ้าหน้าที่วิจัย 

  12. นางสาวเรณู  ยะแสง   เจ้าหน้าที่วิจัย 
 13. นางสาวหน่ึงฤทัย แก้วคํา   นักวิชาการศึกษา  
   14. นางสาวรุจิรา  จันทร์สุวรรณ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
          15. นางสาวชาวิณี บินกาซีเมน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
          16. นางสาววิสุตา  วรรณห้วย  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
          17.  นางสาววีรยา สว่างศรี   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
          18. นางสาวดวงตา เข็มทรัพย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 19. นางสาวกาญจนมาศ เชยจันทร์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 20. นางสาวพัชรา หนูเรืองงาม  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร  ลาป่วย 
2. นางสาวดวงฤทัย      แก้วคาํ   ติดราชการ 
3. นายปิยวัฒน์  เจริญทรัพย์  ติดราชการ 
4. นางสาวนันทพร จันทน   ติดราชการ 

 

เริ่มประชุมเวลา   14.00 น. 
 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 
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เรื่องทีป่ระชุม มติที่ประชุม 
ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องทีป่ระธานแจ้ง 
     1)  การปฏิบัติงานของบุคลากร  
          สถาบันวิจัยและพัฒนา ย้ายสํานักงานมาอยู่อาคาร 1 ช้ัน 3 ต้ังแต่วันที่ 22 มีนาคม 2556 การจัด
วางเอกสารและของส่วนตัว บริเวณโต๊ะทํางานควรแยกส่วนกันให้เป็นระเบียบ ในส่วนของห้องคลินิก
เทคโนโลยี มีเอกสารของทุกกลุ่ม/งาน มอบผู้รับผิดชอบดูแลการจัดเก็บให้เป็นระเบียบ ดังน้ี 
                   

งานบริหารทั่วไป 1. นางสาวพัชรา          หนูเรืองงาม 
2. นางสาวกาญจนมาศ   เชยจันทร์ 

กลุ่มวิจัย 1. นางสาวเจนจิรา        บ.ป.สูงเนิน 
2. นางสาววีรยา           สว่างศรี 
3. นายปิยวัฒน์            เจริญทรัพย์ 

กลุ่มบริการวิชาการ 1. นางสาวชนิดา          ประจักจิตร 
2. นางสาวหน่ึงฤทัย      แก้วคํา 

            
           ในส่วนของสํานักงาน  มอบหัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ ดูแลรับผิดชอบ และส่วนของ
ห้องครัว มอบนางสาวพัชรา  หนูเรืองงาม และนางสาวกาญจนมาศ   เชยจันทร์ ดูแลรับผิดชอบ   

 
- รับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 เรื่องทีเ่ลขานุการแจ้ง 
     1) การจัดทําคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ขณะนี้ได้รับเอกสารจากทุกคนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การจัดทํารูปแบบ โดยจะแยกเป็น 2 เล่ม คือ 1) ฉบับรวมทุกงาน/กลุ่ม  2) ฉบับแยกเป็นแต่ละงาน/กลุ่ม
ดังน้ี งานบริหารทั่วไป จํานวน 1 เล่ม กลุ่มวิจัย จํานวน 6 เล่ม  กลุ่มบริการวิชาการ จํานวน 2 เล่ม  
ในส่วนของกลุ่มบริการวิชาการ ผู้อํานวยการให้แก้ไขใหม่ ขณะนี้อยู่ในระหว่างดําเนินการ 
     2) การจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
ของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ เมื่อวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2556 มีประเด็นที่เก่ียวข้องกับงานของ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา คือ การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ถ้าครุภัณฑ์ที่จัดซื้อราคาไม่เกิน 5,000 บาท/หน่วย 
ถือเป็นวัสดุถาวร ดังน้ันจึงไม่มีเลขทะเบียนครุภัณฑ์  
 

- รับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2556 
เม่ือวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 

- รับรองรายงานการ
ประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง   
                        ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของบุคลากร   
      เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินเล่ือนขั้นเงินเดือน รอบเดือน เมษายน - กันยายน 2556  โดย
กําหนดให้ส่งที่หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 
             

- เห็นชอบ และมอบ 
บุคลากรทกุคน 
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เรื่องทีป่ระชุม มติที่ประชุม 
4.2 การเตรียมงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการ
นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 
     ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งความก้าวหน้าในการเตรียมงาน โดย ผู้อํานวยการดูแลเรื่อง
งบประมาณ และประสานเครือข่าย ผศ.อุดมเดชา  พลเย่ียม รับผิดชอบเรื่องงานส่วนที่เหลือ ซึ่งการเตรียมงาน 
ได้ดําเนินการไปแล้วดังนี้ 

1) การตกแต่งพื้นที่ได้ส่งรูปแบบแล้ว โดยกองคลังดําเนินการประกวดราคาต่อไป 
2) การประชาสัมพันธ์ ดําเนินการไปมากแล้ว เหลืองานแถลงข่าว 
3) ขาดงานวิจัยเด่น และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

     รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย ได้ทํารายละเอียดการมอบหมายงานในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 เพื่อ
พิจารณาการมอบหมายความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคน ซึ่งที่ประชุมพิจารณาว่าการมอบหมายงานควร
แยกก่อนงาน และระหว่างดําเนินงาน  
 

- เห็นชอบ และมอบ
กลุ่มวิจัยปรับแก้การ
มอบหมายงาน 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อทราบ 
5.1 งานประกันคุณภาพระดับสถาบัน 
      กําหนดตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ระดับสถาบัน ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556 โดยมี
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ประกอบด้วย 

1. อาจารย์ดําเนิน    ไชยเสน             ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์พจนา     นูมหันต์             กรรมการ 
3. ผศ.ปราณี          ประวิชพราหมณ์  กรรมการและเลขานุการ 

ขอให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดส่งเอกสารหลักฐานให้ นางสาวรุจิรา   จันทร์สุวรรณ ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 
 

- รับทราบ 

5.2  มาตรการประหยัดพลังงานของหมาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ให้หน่วยงานราชการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

และเช้ือเพลิงให้ได้ 10% จากปีที่ผ่านมา โดยมีข้อกําหนดว่าหากหน่วยงานใดมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 15% 
จากปีที่ผ่านมา จะมีผลต่อการปรับลดงบประมาณในปีต่อไป สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย  3 ประเด็น คือ 1) ด้านเคร่ืองปรับอากาศ เช้าเปิดเวลา 
8.30 น. ปิด 12.00 น. บ่ายเปิดเวลา 13.00 น. ปิด 16.00 น.      2) ด้านการใช้ลิฟท์ เปิดลิฟท์เฉพาะช้ัน 
1,3,5 (การข้ึน – ลง ช้ันเดียวใช้บันได) 3) ด้านแสงสว่าง ปิดไฟในช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น. ปิดสวิตท์
ไฟและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน 
 

- รับทราบ 

5.3  แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 

- รับทราบ 
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เรื่องทีป่ระชุม มติที่ประชุม 
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เรื่องทีป่ระชุม มติที่ประชุม 
5.4 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

 
 
 

 
 
 
 

- รับทราบ 
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เรื่องทีป่ระชุม มติที่ประชุม 
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เรื่องทีป่ระชุม มติที่ประชุม 
5.5 รายงานผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 1 และ 2) 
 

 
 

 
 

 

- รับทราบ 
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เรื่องทีป่ระชุม มติที่ประชุม 

 

 

 

5.6  วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได้รับการจัดระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของ สกว.               
 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได้รับการจัดระดับคณุภาพตามเกณฑ์ของ สกว. 

ด้วย คณะกรรมการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศรายช่ือและระดับเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและด้านมนุษยศาสตร์และศิลปกรรม เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเก่ียวกับคุณภาพวารสารใน
ประเทศและใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงนั้น ซึ่งวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได้รับการจัดอยู่ใน
ระดับที่ 2 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยเกณฑ์การพิจารณาวารสารด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 5 ระดับ ซึ่งวารสารฯ มทร.พระนคร อยู่ในระดับ 2 : วารสารวิชาการที่
ตีพิมพ์ในประเทศ มี Journal Impact Factor เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (จากฐานข้อมูล TCI ปี 
2552-2554) ตํ่ากว่า 0.025 แต่ไม่ตํ่ากว่า 0.010  และเป็นวารสารเดียวในกลุ่มมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ที่ได้รับการจัดระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของ สกว. สามารถศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.journal.rmutp.ac.th หรือ www.ird.rmutp.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- รับทราบ 
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เรื่องทีป่ระชุม มติที่ประชุม 
5.7  ผลการประเมินข้อเสนอการวิจัย งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

 
ทั้งน้ี คุณ เวชยันต์ เฮงสุวานิช ได้ช้ีแจ้งถึงสาเหตุของโครงการที่ไม่ผ่านการสนับสนุนเน่ืองจาก 

1) วิธีการเขียนโครงการไม่เป็นไปตามเกณฑ์  โจทย์หัวข้อการวิจัยไม่สมบูรณ ์ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยไม่ 
ถูกต้องไม่สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ กรอบความคิดของการวิจัยไม่ดี   
     2) ลักษณะการเขียนโครงการวิจัยช่ือโครงการเป็นสิ่งประดิษฐ์ ไมใ่ช่งานวิจัย 
 

- รับทราบ 

5.8  ผลการประเมินข้อเสนอการวิจัย งบประมาณรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รับทราบ 
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5.9  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย 
พ.ศ. …. 
                        
  
 
                                                           
                                                            ร่าง 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ว่าด้วยการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย  พ.ศ. …. 

----------------------------------------------- 
 

  โดยท่ีเห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร   
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  สภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมคร้ังที่ ................... เมื่อวันที่................................จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดทําวารสารวิชาการและ
วิจัย  พ.ศ. ….” 
  ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ๓  ให้ยกเลิก 

(๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน 
 ผู้ทรงคุณวุฒิประจําวารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๐  

(๒)ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประจําวารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี ้
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

“อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
“วารสาร”  หมายความว่า วารสารวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร และวารสารวิชาการและวิจัยของคณะในสังกัด 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการจัดทาํวารสารวิชาการและวิจัย 
  “ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา” หมายความว่า  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาจากภายนอกที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์หรือสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาการของบทความที่รับตีพิมพ์        ในวารสาร   

 “ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ” หมายความว่า ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการที่ทําการประเมินและมี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  

 “ผู้ทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการ” หมายความว่า ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ที่ทําหน้าที่กล่ันกรอง ตรวจสอบ คุณภาพของบทความ รูปแบบของบทความ 
การใช้ภาษา 

                “บทความ”  หมายความว่า  บทความวิจัยและบทความวิชาการ ประจําวารสารวิชาการและวิจัย 
 “บทความวิจัย” หมายความว่า  ผลงานวิชาการที่ผู้เขียนเรียบเรียงมาจากรายงานผลการวิจัยของตนเอง  และได้รับการ

ตีพิมพ์ในวารสาร 
 “บทความวิชาการ”  หมายความว่า  ผลงานวิชาการที่ผู้เขียนเรียบเรียงหรือแปลขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ และ

ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร  
 ข้อ ๕ การจัดทําวารสารมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 

   (๑) เพ่ือเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

(๒) เพ่ือเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางวิชาการ 
(๓) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
ข้อ ๖ มาตรฐานของวารสารวิชาการและวิจัย ดังน้ี 
(๑) ต้องมีทั้งบทความวิจัยและบทความวิชาการ 

    

  

- รับทราบ 
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                            (๒) บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์  ต้องได้รับการประเมินคุณภาพทางวิชาการอย่างน้อยสองในสามของผู้ทรงคุณวุฒิผู้
ประเมินบทความ 
         
                            (๓) บทความท่ีเสนอเข้ารับการตีพิมพ์  ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ือส่ิงพิมพ์อ่ืนใดมาก่อน 
ยกเว้นบทความที่ผ่านการเรียบเรียงใหม่ 

 (๔) บทความท่ีเสนอเข้ารับการตีพิมพ์  ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดรูปแบบการพิมพ์ตามที่
กองบรรณาธิการกําหนด 
 (๕) วาระของการออกวารสาร ไม่ตํ่ากว่าปีละสองฉบับ 
  (๖) มีการเผยแพร่ไปหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการต่าง ๆที่เก่ียวข้อง   

 ข้อ ๗ ในการจัดทําวารสาร ให้อธิการบดีและรองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิจัยและบริการวิชาการเป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมการ   และให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
  (๑) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นประธานกรรมการและบรรณาธิการ 
 (๒) รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นรองประธานกรรมการและกองบรรณาธิการ 

 (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการ โดยคําแนะนําของประธานกรรมการและบรรณาธิการ จํานวนไม่เกินส่ีคน 
เป็นกรรมการและกองบรรณาธิการ 

 (๔) กรรมการฝ่ายจัดการและประสานงาน โดยคําแนะนําของประธานกรรมการและบรรณาธิการ จํานวนไม่เกินสาม
คน  โดยให้คนหนึ่งทําหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 องค์ประกอบของคณะกรรมการดําเนินการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัยของคณะ ให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง 
โดยให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งต้ังตามคําแนะนําของคณบดี 

ข้อ ๘ คณะกรรมการตามข้อ ๗  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) พิจารณาคัดเลือกบทความ 

 (๒) เสนอรายช่ือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความต่อมหาวิทยาลัย 
 (๓) ให้การเสนอแนะเจ้าของบทความเกี่ยวกับการแก้ไขและพัฒนาบทความ 

 (๔) รวบรวมบทความ จัดพิมพ์และเผยแพร่วารสาร 
 (๕) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อ ๙ การประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการและบรรณาธิการเป็นประธานในที่ประชุม และต้องมีกรรมการ

เข้าประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าเป็นองค์ประชุม 
 ในกรณีที่ประธานกรรมการและบรรณาธิการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือก

กรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่แทน 
  การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงบเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด   
 ข้อ ๑๐ คณะกรรมการ  ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ     ให้ได้รับเบี้ยประชุม 

หรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์และอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยจัดทําเป็นประกาศ 
  ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
  กรณีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 
    ประกาศ ณ วันที่ .......................................................... 
 
 
 
                                                                      
                                                          นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 

คณะกรรมการชุดกลั่นกรองให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการแก้ไขประโยคใน ข้อที่ 7 วรรค 2 เพ่ือความชัดเจน
ของระเบียบ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีการจัดทําวารสารในสองระดับ 
 
 
 
 

- รับทราบ 
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5.10  ผลการดําเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําเดือนธันวาคม 2555 ถึงกุมภาพันธ์ 2556 

 
 
 

 
 
 

 

- รับทราบ 
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- รับทราบ 

 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
 
(นางพลอยวรินทร์   รังสิกรรพมุ)                                                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร   ภู่อภิสิทธิ์) 
   ผู้จดรายงานการประชุม                                                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                
                            


