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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการวิจัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 

วันศุกร์ที ่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
ณ  ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  

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

     ผู้มาประชุม 
๕       ๑. ผูช้่วยศาสตราจารย์เฟ่ืองฟ้า  เมฆเกรียงไกร  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ         ประธานกรรมการ 

     ๒. รองศาสตราจารย์สุภัทรา      โกไศยกานนท์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์    กรรมการ   
     ๓. นางจุฬาภรณ์    ตันติประสงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน   กรรมการ 
     ๔. นางวันดี     ช่วยประยูรวงศ์ ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 

๑๐     ๕. นางรตนมน    จันทรอุทัย     ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน         กรรมการ 

  ๖. อาจารย์ทวีศักดิ ์  ตรงติรกุล   แทน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม        กรรมการ 
     ๗. นางสาวภัคประวีร์   กลิ่นมาลัย   แทน คณบดีคณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน  กรรมการ 

     ๘. นางจินตนา    วรเจริญศรี         แทน คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์     กรรมการ 
     ๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ล าใย   มากเจริญ    แทน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ   กรรมการ 

๑๕     ๑๐. อาจารย์พิชญา  พุกผาสุข   แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ                           
  ๑๑. ผูช้่วยศาสตราจารย์ทง  ลานธารทอง  แทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการ  

     ๑๒. อาจารย์สุรภา                 วงศ์สุวรรณ        แทน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการ 
           และการออกแบบ 

         ๑๓. ดร.พงศ์รัชต์ธวัช   วิวังส ู   แทน คณบดีคณบดีคณะศิลปศาสตร์                    กรรมการ 
๒๐     ๑๔. ดร.ไพรัตน์    ปุญญาเจริญนนท์  แทน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ   กรรมการ 

                                                                   และออกแบบแฟชั่น   กรรมการ                   
     ๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาศ    พีรพัชระ           ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการและ 

               เลขานุการ              
         ๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์    รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการและ 

๒๕           ผู้ช่วยเลขานุการ      
         ๑๗. นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ ์      หัวหน้ากลุ่มวิจัย   กรรมการและ 
   ผู้ช่วยเลขานุการ 

     ผู้ไม่มาประชุม 
          ๑.  รองศาสตราจารย์บุษรา   สร้อยระย้า       รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  ติดราชการ  
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         ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ดร.ชัยเสฏฐ์     พรหมศรี คณะบริหารธุรกิจ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อุดมเดชา   พลเยี่ยม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓. ดร.ไพศาล     การถาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5    ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   วิโรจน์ชวีัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
    ๕. อาจารย์อรจิรา   ธรรมไชยางกูร คณะศิลปศาสตร์ 

๖. นางสาวพัชรนันท์   ยังวรวิเชียร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๗. นางสาวเจนจิรา         บ.ป.สูงเนิน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  ๘. นางสาวเมทิกา   พ่วงแสง  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

10  ๙. นางสาววัชราภรณ์     ชัยวรรณ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

      เริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ                                                                  

   ประธานในที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟ่ืองฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 กล่าวเปิดประชุม และมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการ     
15 ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-ไม่มี-  

 ๑.๒  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง 

   1)  การจัดสรรเงินรายได้สมทบเข้ากองทุนเพ่ือการวิจัย 

20                  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการวิจัย ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันอังคารที่ 6 
พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดสรรเงินสมทบเข้ากองทุนจากเดิมร้อยละ 1   
เพ่ิมเป็นร้อยละ 2 ของงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี และมอบ สวพ. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น สวพ.     
ได้น า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนเพ่ือการวิจัย (ฉบับที่  2) เสนอเข้าที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 /2557 เมือ่วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ซึ่งสภาฯ มีมติเห็นชอบและประกาศใช้  

25 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนเพ่ือการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 2 

 กรกฎาคม 2557 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

เลขานุการได้สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการวิจัย ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวัน 
 อังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 จ านวน 12 หน้า 

 มติทีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีข้อแก้ไข หน้าที่ ๖ จ านวนนักวิจัยท่ีน าข้อมูลเข้าระบบบริหาร (RPM)   
5 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จ านวนนักวิจัย 3๒ คน ด าเนินการแล้ว 3๒ คน คิดเป็น ร้อยละ 

100  

 ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 

  3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ      
 ประเมินข้อเสนอการวิจัย  
10   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการวิจัย ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันอังคาร  ที่ 6 

พฤษภาคม 2557 มอบ สวพ. จัดท าหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินคุณภาพงานวิจัย โดย สวพ. ได้ส่ง 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอการวิจัย
ให้คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการพิจารณาประกาศ โดยมีผู้แสดงความคิดเห็น จ านวน ๓๐ คน 

 สรุปความเห็นดังนี้ 
15  ข้อ  4  คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (1)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ  ไม่ต่ ากว่าผูช้่วยศาสตราจารย์หรือ ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาเอก 
    - เห็นด้วยโดยไม่มีข้อแก้ไข จ านวน  29 คน  คิดเป็นร้อยละ 96.67   
   - ไม่เห็นด้วยโดยมีข้อแก้ไข  จ านวน    1 คน  คิดเป็นร้อยละ   3.33 
20 (2)  มีความเชี่ยวชาญในสาขาวชิาที่เก่ียวข้องและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

   - เห็นด้วยโดยไม่มีข้อแก้ไข จ านวน  2๘ คน  คิดเป็นร้อยละ 93.33  
   - ไม่เห็นด้วยโดยมีข้อแก้ไข  จ านวน    ๒ คน  คิดเป็นร้อยละ   6.67 
  ข้อ  5  ประเภทและอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ  
  (1) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายในในการประเมินข้อเสนอการวิจัย โครงการละ 500 บาท ต่อคน 
25   - เห็นด้วยโดยไม่มีข้อแก้ไข จ านวน  26 คน  คิดเป็นร้อยละ 86.67   
   - ไม่เห็นด้วยโดยมีข้อแก้ไข  จ านวน    4 คน  คิดเป็นร้อยละ   3.33 
        (2) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการประเมินข้อเสนอการวิจัย โครงการละ  700 บาท ต่อคน   
  กรณีเป็นข้อเสนอแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยให้นับ จ านวนโครงการจากโครงการย่อย 
   - เห็นด้วยโดยไม่มีข้อแก้ไข จ านวน  24 คน  คิดเป็นร้อยละ 80.00   
30   - ไม่เห็นด้วยโดยมีข้อแก้ไข  จ านวน    6 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.00 
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  จากข้อมูลดังกล่าว ฝ่ายเลขานุการได้เสนอให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา และที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกัน          
มีความเห็นว่า คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินข้อเสนอการวิจัย ควรจะเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ ากว่า 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาเอก หากกรณีที่ข้อเสนอการวิจัยในบางสาขาต้องใช้ 
 ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณางานวิจัยที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีก าหนด ให้พิจารณาเป็นรายกรณี โดยให้อยู่ในดุลพินิจ   
5 ของคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการวิจัย การจ่ายค่าตอบแทนของผู้ประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 500 บาท และ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๗๐๐ บาท 

 มติทีป่ระชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าตอบแทน 
 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอการวิจัย และให้เพิ่มกรณีคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เป็นไปตาม ข้อ ๔ (๑) ให้อยู่

ในดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย และมอบ สวพ. ปรึกษานิติกร เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ 
10 ภาษาที่ใช้ในประกาศ 

 ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

    4.1  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย 
 เงินกองทุนเพ่ือการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร  

   มหาวิทยาลัยประกาศใช้ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ 
15 จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ซึ่งนักวิจัย 
 ได้เสนอขอปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอรับเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความและการจ่ายเงินรางวัลสนับสนุน การตีพิมพ์

บทความ และ สวพ. ได้จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557  มีนักวิจัยและผู้แทน  จาก 9 คณะ ร่วมพิจารณา 
 และให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ ดังนี้ ข้อ 1) เงื่อนไขหรือข้อก าหนดของวารสารที่ตีพิมพ์บางฉบับมิได้ก าหนดให้มี

กิตติกรรมประกาศ ข้อ 2) บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ควรระบุเลขที่ฉบับของวารสารเท่านั้น เนื่องจากวารสารบางฉบับใช้     
20  ระยะเวลา ในการตีพิมพ์นาน ข้อ 3) เสนอให้ก าหนดการจ่ายเงินรางวัลเพ่ิมเติม กรณีตีพิมพ์บทความใน วารสารระดับ

นานาชาติ ที่มิได้ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสารของ SJR จึงเห็นสมควรพิจารณาปรับปรุง หลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร โดย สวพ. ได้จัดท าเป็น (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล       

 พระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร 

มติที่ประชุม   1. เห็นชอบ ข้อ 1) และ ข้อ 3)  ส่วน ข้อ 2) ให้คงเดิมไว้  
25   2.  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ 

จ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุน การตีพิมพ์บทความในวารสาร โดยให้บังคับใช้ก่อนวันที่เผยแพร่
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 

 ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ    

     5.1 รายงานผลการด าเนินงาน กองทุนเพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร        
 30    ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557     
         ฝ่ายเลขานุการ รายงานผลการด าเนินงาน กองทุนเพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งได้ให้การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยจ านวน 29 บทความ และบทความ
วิชาการ จ านวน 1 บทความ งบประมาณ 731,000 บาท คงเหลืองบประมาณ 3,569,000 บาท ดังนี้ 



 
 

5/๕ 
 

ประเภทบทความ แหล่งตีพิมพ์บทความ งบประมาณ 
(บาท) วิจัย วิชาการ ชาติ นานาชาติ (ไทย) นานาชาติ (SJR) 

29 1 12 1 17 731,000 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ โดยให้คณะเร่งส่งเรื่องขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ ตามที่คณะประมาณการ         

5 การตีพิมพ์บทความเพื่อรับเงินรางวัลสนับสนุนโดยเร็ว 

 ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ      

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย โครงการมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการ 
 พัฒนาประเทศ ปี พ.ศ. 2557 กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน และมหาวิทยาลัยได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 

การวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการส าหรับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ : กรณีศึกษา บ้านถ้ าเสือ  
10  ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  หากข้อเสนอโครงการของมหาวิทยาลัยผ่านการพิจารณา 

งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการนั้น ทาง สกว. จะสนับสนุนให้ 50% และอีก ๕๐% เป็นงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบ สวพ. จัดท าค าเสนอของบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2558  

เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๐๐ น. 

 

 

 นางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์ 
                  ผู้จดรายงานการประชุม  
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธิ์ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 
 
 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ 
           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


