
 

   
 

 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารกองทนุเพื่อการวิจัย 
ครั้งที่ 1 /2555 

วันพุธที่  17  ตุลาคม  2555  เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องประชมุอินทนลิ 1  ชั้น  5  อาคารสํานักงานอธกิารบดี 

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

ผู้มาประชุม 
1. ผศ.เฟ่ืองฟ้า  เมฆเกรียงไกร  รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ      ประธาน 
2. ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช  รองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน 
3. ผศ.สุภัทรา   โกไศยกานนท์  รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
4. รศ.วิมลพรรณ   อาภาเวท  คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
5. ผศ.ดร.อมรา   อมรแก้ว   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. ผศ.รัมภา  สุวรรณพฤกษ ์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
7. ผศ.ภูวพัสส์  เอกตาแสง  คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
8. นางวันดี  ช่วยประยูรวงศ์  ผู้อํานวยการกองคลัง 
9. นางจุฬาภรณ์  ตันติประสงค์  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
10. ดร.พรพิไล  เติมสินสวัสด์ิ  แทน คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
11. ดร.วรลักษณ์   ปัญญาธิติพงศ์  แทน คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
12. อาจารย์ทง   ลานธารทอง  แทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
13. นางกัณหา   โฉมศร ี   แทน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
14. ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ  ผู้ช่วยอธิการบดี  

                      และผูอํ้านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการและเลขานุการ  
15. ผศ.พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธ์ิ  รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
16. ผศ.อุดมเดชา   พลเยี่ยม   รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รศ.บุษรา   สร้อยระย้า    รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ติดราชการ 
2. ผศ.ขจรศักด์ิ  ศิริมัย   คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ติดราชการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. ดร.กาญจนา   ลือพงษ์   ผู้ช่วยคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
2. นางพลอยวรินทร์ รังสิกรรพุม  หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. น.ส.อินท์ธีมา    หิรัญอัครวงศ ์  หัวหน้ากลุ่มวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. น.ส.วัชราภรณ์   ชัยวรรณ  นักวิจัยปฏิบัติการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 

 

 



 

   
 

เริ่มประชุม 09.00 น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้ดําเนินการเข้าสู่ระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

 
 

เรื่องทีป่ระชุม ที่ประชุม/มติ 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ                                                           
1.1เรื่องที่ประธานแจ้ง                                                                               

     มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดต้ังกองทุนเพ่ือการวิจัย เพ่ือให้เป็นกลไกในการบริหารจัดการและ
สนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ขณะน้ีการจัดทําระเบียบฯว่าด้วยกองทุนเพ่ือการวิจัยผ่านการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว                                                                                     

     การประชุมครั้งน้ีเป็นการประชุมเพ่ือกําหนดนโยบายในการดําเนินงานกองทุนฯ  ซึ่งใน
ระยะแรกมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
แก่นักวิจัย                                         

     มหาวิทยาลัยได้พิจารณางบประมาณเงินกองทุนเริ่มแรก จํานวนห้าล้านบาทถ้วน และจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้ประจําปี  จํานวน 1%  สมทบเขา้กองทุนทุกปี                            

 

 

-  รับทราบ 

 

1.2  เรื่องทีเ่ลขานุการแจ้ง                                                                                    

      1)  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานกองทุนเพ่ือการวิจัยมี  2  ฉบับ ฉบับแรกคําสั่ง  
ลงวันที่ 24  กันยายน  2555  ฉบับที่สองเป็นคําสั่งแก้ไขลงวันที่ 5  ตุลาคม  2555 เน่ืองจากมีการ
แต่งต้ังรองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ิม                                                            

      2) ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. 2555 ได้ประกาศใช้ต้ังแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 
2555                                                        

 

- รับทราบ 

 

 

ระเบยีบวาระที่  2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
- ไม่ม ี

 

ระเบยีบวาระที่  3   เรื่องสืบเนื่อง 
- ไม่ม ี

 

ระเบยีบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 นโยบายการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือการวิจัย     

 ที่ประชุมพิจารณานโยบายการจัดสรรเงินตามวัตถุประสงค์ของกองทุนดังน้ี                          
1)  สนับสนุนการทําวิจัย  

               -  งานวิจัยที่เป็นหัวข้อเร่งด่วน                                                                           
          -  นักวิจัยรุ่นใหม ่                                                                                                                                 

-  เห็นชอบ 
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    ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธ์ิ 
                                         ผู้จดรายงานการประชุม  
 
 

                                                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ 
                                                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

เรื่องทีป่ระชุม ที่ประชุม/มติ 

2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย                                                

-  สนับสนุนเงินรางวัลสําหรับผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า Impact Factors          
-  สนับสนุนเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย                                               
3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนการ  
รักษาซึ่งสภาพของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาน้ัน ๆ                                           
-  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนที่เบิกจากราชการไม่ได้                                           
-  สนับสนุนเงินรางวัลการจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา                                         
4)  ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 

 

 

 

 

 

4.2 การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดทําประกาศกองทุนเพ่ือการวิจัย 
ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําประกาศแยกเป็นรายประเภท ได้แก่ ประกาศเกี่ยวกับ

การบริหารเงินกองทุน ประกาศเกี่ยวกับการสนับสนุนการทําวิจัย ประกาศเกี่ยวกับการ
สนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย และประกาศเกี่ยวกับการสนับสนุนการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา                                                                        

โดยคณะอนุกรรมการจัดทําร่างประกาศฯ เก่ียวกับการบริหารเงินกองทุนมีผู้อํานวยการ
กองคลังเป็นประธาน สําหรับคณะอนุกรรมการจัดทําร่างประกาศฯ ชุดอ่ืนๆ ให้มีตัวแทน
จากคณะร่วมเป็นอนุกรรมการ โดยให้ สวพ. เป็นเลขานุการ 

-  เห็นชอบ มอบ สวพ.   
ดําเนินการ 

 

4.3 ข้อเสนอจัดทําระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลและสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ 
     วิจัยของสภาคณาจารย์และข้าราชการ                                                          

     ข้อเสนอของสภาคณาจารย์และข้าราชการได้แนบประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินรางวัลและสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยของ มทร. สุวรรณภูมิ ซึ่งมีรายละเอียด
ของหลักเกณฑ์และเงินรางวัล สมควรให้คณะอนุกรรมการใช้ประกอบการพิจารณาจัดทํา
เป็นร่างประกาศฯ 

- เห็นชอบ มอบ สวพ. แจ้งสภา
คณาจารย์และข้าราชการ และ
แจ้งคณะในการนําเรื่องเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการกองทุน
เพ่ือการวิจัย 

ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

- ไม่ม ี

 

ระเบยีบวาระที่  6     เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่ม ี
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