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ผู้มาประชุม  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟ่ืองฟ้า  เมฆเกรียงไกร   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา   สุวรรณพฤกษ์   รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
3. ดร.สิงห์แก้ว      ป๊อกเทิ่ง    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา  เกตุดี     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
5. ดร.ผกามาศ      ชูสิทธิ ์      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ   โสฬศ     คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
7. นางสาวนิอร      ดาวเจริญพร   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
8. นางสาวฉวีวรรณ     เสวกฉิม     คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
9. นางสาวดวงกมล     ตั้งสถิตพร    คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
10. นางสาวลัดดาวัลย์    กลิ่นมาลัย    คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
11. นางนุจรี      บุรีรัตน์     คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
12. นางสาวกุลธิดา     สายพรหม    คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
13. นางสาววริสรา(กุลิสรา)   ยงยิ่งประเสริฐ   คณะบริหารธุรกิจ 
14. นางศรีนาย      คุเณนทราศัย   คณะบริหารธุรกิจ 
15. นางสาวปิยธิดา     รุจะศิริ     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
16. นางสาวชวน ี     สุภิรัตน์     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
17. ดร.พงศ์รัชต์ธวัช     วิวังส ู     คณะศิลปศาสตร์ 
18. นางสาวอรจิรา     ธรรมไชยางกูร   คณะศิลปศาสตร์ 
19. นายคณิต      อยู่สมบูรณ์    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
20. ดร.ไพรัตน์      ปุญญาเจริญนนท์  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
21. ดร.กาญจนา     ลือพงษ์     คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
22. นายวิโรจน ์      ยิ้มขลิบ     คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
23. ดร.ดวงฤทัย      นิคมรัฐ     สถาบันวิจัยและพัฒนา     
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
25. นางพลอยวรินทร์    รังสิกรรพุม    สถาบันวิจัยและพัฒนา 
26. นางสาวอินท์ธีมา    หิรัญอัครวงศ์   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
27. นางสาวเมทิกา     พ่วงแสง    สถาบันวิจัยและพัฒนา 
28. นางสาวเจนจิรา     บ.ป.สูงเนิน    สถาบันวิจัยและพัฒนา 
29. นางสาวพัชรนันท์    ยังวรวิเชียร    สถาบันวิจัยและพัฒนา 
30. นางสาววัชราภรณ ์    ชัยวรรณ    สถาบันวิจัยและพัฒนา 
31. นางสาวรุจิรา     จุ่นบุญ     สถาบันวิจัยและพัฒนา 
32. นางสาววิสุตา     วรรณห้วย    สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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33. นายปิยวัฒน์     เจริญทรัพย์    สถาบันวิจัยและพัฒนา 
34. นายณัฏฐภัค     ฉินทกานนท์   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
35. นางสาวเรณู      ยะแสง     สถาบันวิจัยและพัฒนา 
36. นางสาวฐิติมา     รัตโนภาส    สถาบันวิจัยและพัฒนา 
37. นางสาวหญิง     มัทนัง     สถาบันวิจัยและพัฒนา 
38. นางสาวชนิดา     ประจักษ์จิตร   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
39. นางสาวหนึ่งฤทัย    แก้วค า     สถาบันวิจัยและพัฒนา 
40. นางสาวดวงตา     เข็มทรัพย์    สถาบันวิจัยและพัฒนา 
41. นางสาวพันธ์ประภา    หลักบุญ    สถาบันวิจัยและพัฒนา 
42. นางสาววัลลภา     ฟักประไพ    สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30  น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟ่ืองฟ้า  เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประธานการประชุม      
กล่าวเปิดประชุม ด าเนินการประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง 
     มาตรการส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ การรายงานความก้าวหน้า ระบบการเงินเพ่ือการ
ท างานวิจัย 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  
 
     1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง 
     ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย และงานบริการวิชาการ 
      ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจาก คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา หมด
วาระ และมีการแต่งตั้งคณะผู้บริหารชุดใหม่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 จึงเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
งานวิจัย และบริการวิชาการ ชุดใหม่ โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 1/2558 และ ได้มีการขอแจ้ง
เปลี่ยนรายชื่อผู้รับหน้าทีดูแลด้านงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ในค าสั่ง เป็นนางสาว นิอร ดาว
เจริญพร แทน นายธนภพ โสตรโยม เนื่องจากรับต าแหน่งหน้าที่ในส่วนของที่ปรึกษาคณบดีแทน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมอบ สวพ.แจ้งเรื่องถึงมหาวิทยาลัยเพ่ือขอนุมัติเปลี่ยนรายชื่อในค าสั่ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
     ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
     ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   4.1 หลักเกณฑ์การเสนอของบประมาณงานวิจัย (แบบปกติ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
     ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ จะต้องจัดส่ง
โครงการที่จะเสนอของบประมาณแบบปกติ พร้อมทั้งจะต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของ
ประเทศ โดย วช. จะมีหน้าที่ประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ที่เสนอของบประมาณประจ าปี 
โดยพิจารณาข้อเสนอการวิจัยทางด้านวิชาการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานวิจัยส่วนรวม เพื่อประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศ เพ่ือป้องกันการซ้ าซ้อน เพ่ือการประสานงานและประสานประโยชน์ร่วมกัน และเพ่ือ
ประหยัดงบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่จ ากัด ตลอดจนการติดตามผลแผนงานและโครงการวิจัย โดยจะต้อง
ด าเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้น าหลักเกณฑ์การเสนอ
ของบประมาณวิจัยแบบปกติ ประจ าปี พ.ศ. 2560 และ ปฏิทินการเสนอของบประมาณ เพ่ือพิจารณา และ 
สวพ. จะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยประธานได้แจ้งในที่ประชุมให้ร่วมพิจารณารายละเอียด           
ที่เก่ียวข้องกับหลักเกณฑ์ฯ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วและผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ ถึงเรื่องจ านวน
งบประมาณวิจัย และจ านวนโครงการวิจัย โดยในคณะกรรมการมีความเห็นที่ไม่ตรงกัน ประธานในที่ประชุมได้
มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการสืบค้นข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆว่ามีหลักการหลักเกณฑ์หรือ
ข้อก าหนดในการจัดสรรงบประมาณอย่างไร และน าข้อมูลดังกล่าวมาเข้าที่ประชุมอีกครั้ง และนางสาวอินท์ธีมา 
หิรัญอัครวงศ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัย ได้แจ้งในที่ประชุมว่า จะเป็นไปได้หรือไม่ โดยขอให้ที่ประชุมก าหนดรายละเอียด
หลักเกณฑ์ให้เสร็จสิ้นในการประชุมครั้งนี้ เพ่ือจะได้แจ้งเรื่องการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง หากไม่สามารถหาข้อสรุปได้จะส่งผลให้สวพ.แจ้งเรื่องการเปิดรับ
ข้อเสนอการวิจัยถึงหน่วยงานได้ช้าและส่งผลให้นักวิจัยมีเวลาในการเตรียมการจัดท าข้อการเสนอการวิจัยใน
ระยะเวลาสั้นลง และประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมว่าให้ไปศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอ่ืนก่อน และน าเข้าที่ที่
ประชุมในครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม มติเห็นชอบ 

 4.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ (เอกสารแนบวาระท่ี 4.2) 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้วางหลักเกณฑ์เรื่องการให้เงินอุดหนุน
บุคลากร เพ่ือไปเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2551 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีโอกาสไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ อันจะเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์และเป็น
ความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย แต่เนื่ องจาก
หลักเกณฑ์ในระเบียบในบางเรื่องไม่สอดคล้องกับการด าเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้จัดท าร่างประกาศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินฯ  โดยได้รับความเห็นชอบจากท่านรอง
อธิการบดี และ ได้หารือกับนิติกรและกองคลังในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการท างาน 
จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันให้ความคิดเห็น เพ่ือที่ สวพ. จะได้น าร่างประกาศ ด าเนินการในขั้นตอนต่อ ไป โดยที่
ประชุมร่วมกันพิจารณามีข้อแก้ไข    ข้อที่ 7.2 ส่งผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงจากผลงานวิชาการที่ได้น าเสนอ
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ สกอ. ก าหนด ภายใน 6 เดือน 
นับจากวันเสร็จสิ้นการเดินทาง และต้องไม่มีรายชื่อวารสารวิชาการท่ีอยู่ใน Beall’s List  และข้อที่ 7.3 ตัดทิ้ง 

มติที่ประชุม  เห็นชอบมอบสวพ.แก้ไขรายละเอียดในร่างประกาศ และด าเนินน าร่างประกาศเสนอ
มหาวิทยาลัยต่อไป  
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  4.3 การติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มวิจัย  
 ผลการติดตามและประเมินผลวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดสรรงบประมาณจากงบประมาณ
รายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 ให้กับหน่วยงานเพ่ือด าเนินการวิจัย 
ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการวิจัย พ.ศ. 2557 
โดยหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณต้องด าเนินการดังนี้  
 1. รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยต่อหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2557-
2558  ซึ่งมีก าหนดการรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 ปีงบประมาณ 2557 
 ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 56) รายงานภายในวันที่ 15 ม.ค. 57 
 ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 57) รายงานภายในวันที่ 15 เม.ย. 57 
 ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน (1 เม.ย.. – 30 มิ.ย. 57) รายงานภายในวันที่ 15 ก.ค. 57 
 ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 57) รายงานภายในวันที่ 15 ต.ค. 57 
 ปีงบประมาณ 2558 
 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 58) รายงานภายในวันที่ 15 เม.ย. 58 
 ครั้งที ่2 รอบ 12 เดือน (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 58) รายงานภายในวันที่ 15 ต.ค. 58 
 2. การส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามระเบียบฯ 
หมวดที่ 2 ข้อที่ 15 หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามจ านวนที่สถาบันก าหนด พร้อม
สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย ตามแบบ วจ.2 ต่อหน่วยงานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินงวดสุดท้าย 
 ขณะนี้ได้เลยก าหนดส่งการรายงานผลการด าเนินงานฯ แล้ว ซึ่ง สวพ. ได้รับเรื่อง
ดังกล่าวไม่ครบถ้วนจากนักวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ประธานในที่ประชุมขอให้คณะกรรมการฯ
น าเรื่องดังกล่าวกลับไปติดตามนักวิจัยอย่างเคร่งคัด ให้ด าเนินการการข้อมูลดังกล่าว  โดยเร็วที่สุด และ มอบ 
สวพ. ปรับรายละเอียดในเอกสารรายงานความก้าวหน้าให้ละเอียดขึ้น รวมถึงการคิดมาตรการBlacklist และการ
ปลดBlacklist ส าหรับโครงการที่ส่งไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด  

มิติที่ประชุม เห็นชอบ 

 4.4 การติดตามผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
       ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 มีนาคม 2558)            
มีโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 22 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 35 โครงการ ส่งเล่ม
รายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว จ านวน 5 โครงการ จากทั้งหมด 57 โครงการ และยังมีโครงการที่ด าเนินการเสร็จ
แล้วแต่อยู่ระหว่างการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ ์

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

  4.5 การรายงานประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย และ
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  
 ในปีการศึกษา 2557 ส านักประกันคุณภาพก าหนดให้สถาบันวิจัยและพัฒนารายงานผล
การด าเนินงาน SAR ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2558  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา(สวพ.)ได้มีหนังสือแจ้งคณะ                
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เพ่ือให้จัดส่งข้อมูลถึง สวพ. ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เพ่ือ สวพ.จะได้รวบรวมข้อมูลของ 9 คณะ              
และจัดส่งส านักประกันคุณภาพภายในเวลาที่ก าหนด ส าหรับเอกสารที่คณะต้องส่ง สวพ. ประกอบด้วย 
 1. รายงานตามแบบฟอร์มรายงานฯ SAR ระดับคณะ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย และ
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  
 2. รายงานตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 3. จัดส่งไฟล์ข้อมูล (word) ทั้ง 2 ข้อ ให้ผู้รับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนาทาง E-Mail  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบ สวพ. ด าเนินการสอบถามเพ่ือให้ส านักประกันคุณภาพท าหนังสือเวียนแจ้ง            
    เรื่องการนับเดือนในการเก็บข้อมูลเพ่ือรายงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่  9 คณะ และ            
    สวพ. ทราบต่อไป        

 4.7 การ Blacklist งานวิจัย ที่ไม่มีการตีพิมพ์/ ไม่มีการน าไปใช้งาน/ ไม่ส่งผลงาน  ตาม
ข้อก าหนดของสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย  
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การท าสัญญา รับ
ทุนอุดหนุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และได้แจ้งให้หัวหน้าโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงิน
รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้คณะ และงบประมาณเงินรายได้วิจัยสถาบัน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด าเนินการท าสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว โดยสัญญารับทุนอุดหนุน
วิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ข้อ 11-13 ได้ก าหนดไว้ ดังนี้  
 ข้อ 11. ระบุให้ “ผลงานวิจัยของผู้รับทุนต้องตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ หรือน าไปใช้ประโยชน์
อย่างใดอย่างหนึ่ง ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสิ้นสุดการวิจัย โดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ก าหนดหรือตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และรายงานในแบบรายงานผลที่ก าหนดพร้อม
ทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้แก่หน่วยงานภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้มีการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ หรือน าไปใช้
ประโยชน์” 
 ข้อ 12. ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ หากผู้รับทุนฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบัติหน้าที่ความ
รับผิดชอบในข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในสัญญา หรือมีพฤติกรรมที่เห็นได้ผู้รับทุนไม่สามารถด าเนินการตาม
โครงการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือระยะเวลาที่ได้รับการขยาย โดยให้ผู้ให้ทุนจะมีหนังสือแจ้ง
ให้ผู้รับทุนทราบ และถือว่าการบอกเลิกสัญญาจะมีผลในวันที่ผู้รับทุนได้รับหนังสือบอกเลิก  
 ข้อ 13. เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 12. ผู้รับทุนจะต้องส่งหลักฐานการจ่ายที่ได้ใช้
จ่ายไปก่อนวันบอกเลิกสัญญา และรายงานผลการวิจัยเท่าที่ ได้ด าเนินการไปแล้ว พร้อมทั้งคืนเงินวิจัยที่ได้รับไป
ทั้งหมดพร้อมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และดอกผล (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ให้ทุน เว้นแต่กรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัย หรือเป็นเหตุ
ใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ให้ทุน หรือมีพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งที่คู่สัญญาไม่ ต้อง
รับผิดชอบให้ผู้รับทุนคืนเงินทุนอุดหนุนวิจัยส่วนที่รับไปแล้ว และยังมิได้จ่ายหลังจากวันที่บอกเลิกสัญญา รวมทั้ง
ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และดอกผล (ถ้ามี) แก่ผู้ให้ทุน  
     ขณะนี้ได้เลยก าหนดส่งการรายงานผลการด าเนินงานฯ แล้ว ซึ่ง สวพ. ได้รับเรื่องดังกล่าวไม่
ครบถ้วนจากนักวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา  

มติที่ประชุม มอบ สวพ. ติดตามข้อมูลให้ครบพร้อมทั้งหามาตรการที่จะด าเนินการแก้ไขในเรื่องดังกล่าว 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 5.1 แจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการและวิจัยในรอบที่ 3 (2558)  มทร.พระนคร  
 ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Journal Citation Index Center (TCI) ได้
ประกาศแจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(รอบที่ 3) ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งแบ่งกลุ่มวารสารในฐานข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
 วารสารกลุ่มที่ 1. วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ของTCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562 
และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)) ต่อไป 
 วารสารกลุ่มที่ 2. วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562 
และอยู่ในฐานข้อมูล TCI) 
 วารสารกลุ่มที่ 3. วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI ในอนาคต 
      ทั้งนี้ วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได้รับการประกาศให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2  

มติที่ประชุม ให้มีการรองรับวารสารสายมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และพัฒนาวารสารให้เป็นสาย   
    วิทยาศาสตร์เพิ่มมากข้ึน พร้อมทั้งให้มีวารสารที่เป็น International เพ่ิมมากข้ึนเช่นกัน    

 5.2 การด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม  84 
หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา  
      จากการประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม 60 หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ 60 พรรษา 9 มทร. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ณ มทร.ล้านนา เพ่ือรายงานความก้าวหน้า และหาแนว
ทางการจัดประชุมสัมมนาวิชาการในโครงการดังกล่าว โดย มทร.พระนคร ได้ส่งโครงการบูรณนาการการมีส่วน
ร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมจ านวน 7 โครงการ ซึ่ง 7 
โครงการนี้ เป็นโครงการบริการวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ มทร.ล้ านนาได้แจ้ง Action Plan 
งานประชุมวิชาการ ส าหรับการเตรียมงานในครั้งนี้    

มติที่ประชุม รอการแจ้ง Password จาก มทร.ล้านนาเพ่ือแจ้งให้ผู้ที่จะ Upload ให้ทุกๆ โครงการเข้า    
    Update ได้ด้วยตัวเอง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
     ไม่มี 
 

ปิดประชุมเวลา 13.30 น. 
 
                   นางสาววัลลภา  ฟักประไพ 
                     ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
                                                                                               รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


