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รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย ครั้งที่ 4/2557 

วันพฤหัสบดีที่  4 ธันวาคม 2557 
ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

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

     ผู้มาประชุม 
5        1. รองศาสตราจารย์สุภัทรา    โกไศยกานนท์  อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

          2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟ่ืองฟ้า  เมฆเกรียงไกร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  กรรมการ  

      3. นางจุฬาภรณ์    ตันติประสงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ กรรมการ 
          4. นางสาวอัมภาภรณ์    พีรวณิชกุล   รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 

       อุตสาหกรรม          

10   5. รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ   อาภาเวท  คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   กรรมการ 
          6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพันธ์   มุ่งวิชา    คณบดีคณะบริหารธุรกิจ   กรรมการ 

      7. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อมรา    อมรแก้ว   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ   
     8. นายธานี      สุคนธะชาติ   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการ                               
                                                                      และการออกแบบ 

15       9. นายธณภพ     โสตรโยม           แทน คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   กรรมการ                 
  10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ทองแก้ว    แทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  กรรมการ                        

     11. ดร.พงศ์รัชต์ธวัช   วิวังส ู    แทน คณบดีคณะศิลปศาสตร์                กรรมการ               
         12. ดร.ไพรัตน์    ปุญญาเจริญนนท์  แทน คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  กรรมการ 
                        และออกแบบแฟชั่น 

20       13. นางรตนมน     จันทรอุทัย   ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  กรรมการ  
         14. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาศ      พีรพัชระ          ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการและ 

              เลขานุการ                           
     15. ผูช้่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธิ์  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการและ 
                  ผูช้่วยเลขานุการ 

25      16. นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์       หัวหน้ากลุ่มวิจัย  กรรมการและ 
            ผูช้่วยเลขานุการ
              

     ผู้ไม่มาประชุม 
          1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันสิริ   ประเสริฐทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ติดราชการ            
          2.  นางวันดี   ช่วยประยูรวงศ์ ผู้อ านวยการกองคลัง            ติดราชการ            
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         ผู้เข้าร่วมประชุม 

  1. นางสาวดวงกมล  ตั้งสถิตพร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
2. นางสาวกุลิสรา  ยงยิ่งประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจ 
3. นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5  4. นางสาวพัชรนันท์  ยังวรวิเชียร สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  5. นางสาววัชราภรณ์    ชัยวรรณ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

      เริ่มประชุม  เวลา  09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ                                                                  

         ประธานในที่ประชุม รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
10 ราชมงคลพระนคร กล่าวเปิดประชุม  
   1.1  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

          มหาวิทยาลัยจัดตั้งกองทุนเพ่ือการวิจัย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัย สร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน ส่งผลท าให้มีผลงานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น แต่การตีพิมพ์
และเผยแพร่ผลงานวิจัยยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยดูไดจ้ากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี    

15 การศึกษา 2556 และตามนโยบาย R-CAP5 นโยบาย R-University มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย      
  สู่ระดับนานาชาติ ดังนั้นจึงให้ความส าคัญและสนับสนุนกองทุนเพ่ือการวิจัย  และมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ        

พีรพัชระ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

 1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง 
 1)  ผลการปฏิบัติตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการวิจัย ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 

กรกฎาคม 2557 
วาระ/มติ ผลการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

เร่ืองสืบเนื่อง                                                  
3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตรา
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอการวิจัย 
ที่มา : สวพ. เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอการวิจัย ให้คณะกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิและประเภทและอัตราค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
มติ : เห็นชอบ มอบ สวพ. ปรับปรุง (ร่าง) ประกาศฯ โดยเพิ่มกรณีคุณสมบัติ
ของผู้ทรงคุณวุฒิไม่เป็นไปตาม ข้อ 4 (1) ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
กองทุนเพื่อการวิจัย และปรึกษานิติกร เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา
ที่ใช้ในประกาศ 
 
  

 
ด าเนินการปรึกษานิติกรและเสนอ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ร าชมงคลพระนคร  ล งนาม ใน
ประกาศ ประกาศใช้ ณ วันที่ 18 
สิงหาคม พ.ศ.2557 
 
 
 
 
 
 
 

 
สวพ. 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ฝ่ายเลขานุการได้สรุปผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการวิจัย ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันศุกร์  

ที่ 25 กรกฎาคม 2557 จ านวน 5 หน้า  

 มติทีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข  

 ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 

   - ไม่มี – 
 
 ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    4.1 การด าเนินการต่อยอดจากผลงานที่ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร 
          ผลการด าเนินงานกองทุนเพ่ือการวิจัย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557 ได้สนับสนุนเงินรางวัล

การตีพิมพ์บทความในวารสาร จ านวน 55 บทความ เป็นบทความวิจัยระดับชาติ 20 บทความ ระดับนานาชาติ 32 บทความ   
และบทความวิชาการระดับชาติ3 บทความ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,391,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
เมื่อพิจารณาตามแหล่งทุนพบว่าเป็นบทความที่มาจากโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายจ่าย 12 บทความ บทความที่มาจาก
โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ 8 บทความ และบทความที่ไม่ทราบแหล่งที่มา 35 บทความ จึงควรมีการด าเนินการ       
เพ่ือต่อยอดผลงาน ทั้งนี้คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอแนวทางเพ่ือการพิจารณา ดังนี้   

 

วาระ/มติ ผลการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัยเป็นเงิน
รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร 
ที่มา : สวพ. เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัย
เป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร 
ซึ่งได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ตามข้อคิดเห็นของนักวิจัยและผู้แทนจาก 9 
คณะ 
ดังนี้ ข้อ 1 เงื่อนไขหรือข้อก าหนดของวารสารที่ตีพิมพ์ บางฉบับมิได้
ก าหนดให้มีกิตติกรรมประกาศ ข้อ 2 บทความที่ได้รับ  การตีพิมพ์
ควรระบุเลขที่ฉบับของวารสารเท่านั้น เนื่องจากวารสารบางฉบับใช้
ระยะเวลาในการตีพิมพ์นาน ข้อ 3 เสนอให้ก าหนดการจ่ายเงิน
รางวัลเพิ่มเติม กรณีตีพิมพ์บทความในวารสารระดบันานาชาติ ที่มิได้
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันอับวารสารของ SJR 
มติ : เห็นชอบ มอบ สวพ. ปรับ (ร่าง) ประกาศ ตามข้อ 1 และ     
ข้อ 3 ส่วนข้อ 2 ให้คงเดิมไว้ 

 
เสนออธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     
ลงนามในประกาศ ประกาศใช้ 
ณ วันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ.2557 

สวพ. 

10 

1 

5 

15 
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      1)  การเพ่ิมอันดับค่าควอไทล์การขอรับเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาระดับนานาชาติ 
 ในครั้งต่อไป 
      2)  เป็นบทความที่มาจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โดยต้องระบุแหล่งทุนและชื่อแผนงานโครงการวิจัยให้ชัดเจน 
      3)  โครงการวิจัย 1 เรื่อง ไม่ควรเขียนบทความเพ่ือขอรับเงินรางวัลเกิน 4 บทความ 
      4)  ควรปรับประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย 
 เงินกองทุนเพ่ือการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารและแบบเสนอขอรับเงินรางวัลสนับสนุน        

การตีพิมพ์บทความให้สอดคล้องตาม ข้อ 1) – ข้อ 3)  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ ตามข้อ 2) และมอบ สวพ. ปรับแก้ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร           
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารและ   
แบบเสนอขอรับเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความให้สอดคล้องกับ ข้อ 2) 

    4.2  แผนและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
        กองทุนเ พ่ือการวิ จั ย ได้ รั บจัดสรร เงินรายได้ สมทบเข้ากองทุนฯจ านวนร้อยละ 2                
ของงบประมาณเงินรายไดป้ระจ าปี 2558 เป็นเงิน 6,160,000 บาท (หกล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยได้จัดท า
แผนและการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุนเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้
คณะกรรมการพิจารณาก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานและงบประมาณ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 1. จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557  2 รำยกำร คือ รำยกำรที่ 1 ส่งเสริม
และสนับสนุนกำรตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงำนวิจัย และ รำยกำรที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรม              
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย  
         2. รายการที่ 1 มอบ สวพ. แจ้งคณะประมาณการจ านวนบทความและเงินรางวัลการตีพิมพ์
บทความประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และรำยกำรที่ 3 ก ำหนดค่ำเป้าหมาย 1 กิจกรรม คือ ค่าตอบแทน       
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอการวิจัยและมอบ สวพ. เสนอค่าเป้าหมายและแผนการใช้จ่ายเงินทั้ง 2 รายการ ในการ
ประชุมครั้งถัดไป 
         3. มอบ สวพ. จัดท าร่างประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลตาม รายการที่ 2 ส่งเสริม
และสนับสนุนการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการรักษาซึ่งสภาพของสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ     
เพื่อจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมาณถัดไป 

  
  ระเบียบวำระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อทรำบ    

   5.1  ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1108/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
กองทุนเพ่ือการวิจัย ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2557 

      ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 19/2557 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 
2557 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลพระนคร ที่ 358/2557 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนชื่อต าแหน่งผู้บริหาร สวพ. จึงได้เสนออธิการบดีลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ
กองทุนเพ่ือการวิจัย โดยปรับเปลี่ยนชื่อต าแหน่งให้เป็นปัจจุบัน  

   มติที่ประชุม  รับทรำบ 

 

35 

25 

5 

10 

15 

20 

30 



 
 

5/5 
 

      5.2  ผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
                        ผลการ ใช้จ่า ย เ งินกองทุน เ พื่อการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ .  2557 ร ายการ

ส่ง เสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่งานผลงานวิจัย  จ านวน 49 บทความ เป็นบทความวิจัย
ระดับชาติ 18 บทความ ระดับนานาชาติ 29 บทความ และบทความวิชาการระดับชาติ 2 บทความ เป็น
เ งิน  1,228,000 บาท รายการส่ง เสริมและสนับสนุนการด า เนินกิจกรรมอื่นที่ เ กี ่ยวข้องกับการวิจัย      
โดยเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย ของผู้ทรงวุฒิภายใน 273 เรื่อง และผู้ทรง
วุฒิภายนอก 385 เรื่อง  รวม 387,100 บาท (สามแสนแปดหมื่น เจ็ดพันหนึ่ งร้อยบาทถ้วน)  รวมการใช้
จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น  1,615,100 บาท (หนึ่ งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่ งร้อยบาทถ้วน) คงเหลือ 
2,684,900 บาท 

  มติที่ประชุม  รับทรำบ 

5.3  รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.                 
      2557 

               สวพ. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัย งบประมาณ พ.ศ. 
2557 ประจ าปี เพ่ือเสนอประธานกรรมกองทุนเพ่ือการวิจัยเป็นข้อมูลส าหรับรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัย โดยใน
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. 2555 ข้อ 14 ได้ก าหนดให้
ประธานกรรมการรายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนต่อสภามหาวิทยาลัย ภายใน 90 วัน นับจากวัน
สิ้นปีงบประมาณ 

 มติที่ประชุม  รับทรำบ และมอบ สวพ. แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุน   
 เพื่อการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้เหมาะสมเพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

5.4  ร่างประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ   
      สวพ. จัดท า ร่างประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานทาง

วิชาการ โดยนิติกรได้ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในประกาศฯ และมีข้อสังเกตว่าร่างประกาศดังกล่าว
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย จึงควรใช้จ่ายจากกองทุนเพ่ือการวิจัย แต่ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้มอบนโยบายให้คณะจัดท าแผน
ส าหรับการน าเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรในสังกัดโดยใช้เงินรายได้ของคณะ จึงสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากเงิน
งบประมาณของคณะได้  

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

   ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ    

         -ไม่มี-   
เลิกประชุม  เวลา  12.00 น. 

 นางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์ 
                  ผู้จดรายงานการประชุม  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธิ์ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ 
           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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