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ผู้มาประชุม 
1. ผศ.ดร.วัฒนา  รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี  ประธานกรรมการ 
2. ศ.กิตติคุณ ดร.สุเทพ  เชาวลิต ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
3. ผศ.ดร.เอมอร  สิทธิรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
4. ดร.อุทัย  ดุลยเกษม  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
5. รศ.ดร.สุมาลี  วงษ์วิฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
6. ผศ.ดร.นิตยา  กันตะวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
7. ผศ.ดร.เสน่ห์  บุญก าเนิด รองอธิการบดี    กรรมการ 
8. ผศ.ชิตาพร  เอี่ยมสะอาด   คณบดีคณะครุศาสตร์   กรรมการ 
9. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์  เครือหงส์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ   กรรมการ 
10. ผศ.ดร.อนุมาน  จันทวงศ์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
11. ผศ.นนทชัย  โมรา  คณบดีคณะนิติศาสตร์   กรรมการ 
12. ดร.พิชัย  สุขวุ่น  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ  กรรมการ 
13. ดร.จันทร์พร  ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติฯ  กรรมการ 
14. อ.ดร.นรา  พงษ์พานิช ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา         กรรมการและเลขานุการ 
15. นางเพ็ญแก้ว  พิมาน  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ    กรรมการและผู้ช่วยฯ 
16. นางสาวกิ่งกมล  ชูแก้ว เจ้าหน้าที่วิจัย    ผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางสาววริศรา  นนทฤทธิ์ เจ้าหน้าที่วิจัย    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. ดร.สมหมาย  คชนาม  ผู้ทรงคุณวุฒิ    ลาประชุม 
2. ดร.สมปราชญ์  วุฒิจันทร์  รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลาประชุม 
3. รศ.ดร.วิภาวรรณ ชอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ลาประชุม 

   
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  นพรัตน์  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ผศ.เตชธรรม  สังข์คร   รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. ผศ.เบญญา  จริยวิจิตร  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
   

เปิดประชุมเวลา 10.20 น. 
 
 



 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

- ไม่มี – 
 

1.2 แนะน าผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาชุดใหม่ 
       ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้แต่งตั้ง อ.ดร.นรา  พงษ์พานิช  ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563   ตามค าสั่งที่ 022/2563  
ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี ได้แต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา ประกอบด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตชธรรม  สังข์คร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญญา  จริยวิจิตร และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  นพรัตน์ ตามค าสั่งที่ 1539/2563 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และ
ค าสั่งที่ 1597/2563 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.3 ผลการจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  

     ด้วยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอ 
รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จ านวน  20 โครงการ งบประมาณ 21,538,920 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อย-
ยี่สิบบาทถ้วน) 
       มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 

  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563  
โดยไมม่ีข้อแก้ไข  
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 
3.1 เพื่อทราบผลการด าเนินงาน 

 

ระเบียบวาระท่ี มติที่ประชุม การด าเนินการ 
4.1 พิจารณาอนุมัติ
ทุนอุดหนุนการวิจัย จาก
เงินกองทุนวิจัยฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบท่ี 2 

อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย จาก
เงินกองทุนวิจัยฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
รอบท่ี 2  
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท าประกาศเรื่อง
การให้ทุน จ านวน 24 โครงการ เป็นจ านวน
เงิน 1,246,600 บาท และ นักวิจัยทั้ง  24 
ราย ได้มาด าเนินการจัดท าสัญญาและ
ด าเนินการเบิกเงินงวดที่ 1 แล้วเสร็จ  

4 . 2  พิ จ า ร ณ า ใ ห้ ค ว า ม
เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการ
บริหารจัดการทรัพย์สินทาง

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศตาม
เสนอ และมอบสถาบันวิจัยและ
พัฒนาด าเนินการตามขั้นตอน
ต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1)  เ พ่ิมค านิ ยาม ของค าว่ า 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 



 

ระเบียบวาระท่ี มติที่ประชุม การด าเนินการ 
ปัญญา 
 

ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย  
2) ข้อ 5 วรรคแรก บรรทัด
สุดท้าย ให้ตัดค าว่า “ที่ไม่ใช้
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 

4.5 พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี เรื่อง  
รับข้อเสนอโครงการวิจัย
เพ่ือรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
จากเงนิกองทุนวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
 

มอบสถาบันวิจัยและพัฒนา
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการและน าเสนอใน
การประชุมครั้งต่อไป  
1) ปรับกรอบในการด าเนินการ
วิ จั ย ต า ม จุ ด เ น้ น ข อ ง
มหาวิทยาลัย 
2) ควรเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายใน
การด าเนินการวิจัยในลักษณะ
สหวิทยาการ 
3) ควรมีการขยายระยะเวลาใน
การด า เนินการวิ จัยส าหรับ
งานวิจัยเพ่ือเปิดโอกาสให้มีการ
ด าเนินการวิจัยที่เป็นโครงการ
ใหญ่และด าเนินการต่อเนื่อง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท าประกาศ เรื่อง  
รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยฯ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
 

  
มติที่ประชุม  รับทราบ  โดยมีข้อเสนอแนะในประเด็นการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจาก 

เงินกองทุนวิจัย ดังนี้ 
1) ควรเพิม่งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยพื้นฐาน 
2) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการจัดสรรทุน ควรได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการการวิจัย 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

4.1 พิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัยฯ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะได้จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือขอทุนอุดหนุนการ 
วิจัยจากเงินกองทุนวิจัยฯ จ านวน 20 ชุดโครงการ และ 49 โครงการเดี่ยว โดยคณะกรรมการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือรับทุนสนับสนุนการวิจัย ตามค าสั่งที่ 2972/2563 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  
ได้พิจารณาจัดล าดับข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุน คงเหลือ 10 ชุดโครงการ และ 6 โครงการเดี่ยว เป็นเงิน 
3,300,000 บาท  (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 



 

ล าดับ คณะ 
จ านวนโครงการ 

งบประมาณ   (บาท) 
ชุด เด่ียว 

1.  คณะครุศาสตร์ 2 1 650,000 
2.  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 1 350,000 
3.  คณะวิทยาการจัดการ 2 1 650,000 
4.  คณะนิติศาสตร์ 1 - 300,000 
5.  วิทยาลัยนานาชาติฯ 2 1 650,000 
6.  คณะพยาบาลศาสตร์ - 1   50,000 
7.  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 2 1 650,000 
 รวม 10 6 3,300,000 

 
  เอกสารประกอบ 

1) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 
2) รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัย 
3) รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยฯ 
 

ข้อพิจารณา  
พิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย  จากเงินกองทุนวิจัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

   

มติที่ประชุม  อนุมัตทิุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2564  โดยเรียงตามล าดับคะแนนจากคะแนนสูงสุดไปยังล าดับถัดไป ภายในวงเงินงบประมาณที่ก าหนด  
  ทั้งนี้คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะในการด าเนินการพิจารณาทุนครั้งต่อไป ดังนี้ 

1) ระบุเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรทุน  ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการวิจัย 
2) จัดท า Research Mapping ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับทุน  ที่แสดงถึง จุดเน้น หรือ  

OKRs 
3) ตรวจสอบความซ้ าซ้อนการด าเนินการวิจัย ทั้งในส่วนของการวิจัย และการบริการ

วิชาการ 
4) มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินงานวิจัยพื้นฐาน 

 
4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง  

       หลักเกณฑ์การให้รางวัลเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยในการสร้างผลงานทางวิชาการ 
 ข้อเท็จจริง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยในการสร้างผลงานทางวิชาการ เพ่ือปรับปรุงให้
สามารถน ามาใช้ปฏิบัติงานได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
 
 
 
 



 

ประกาศ (เดิม) ร่างประกาศ (ใหม่) 
1. ข้อ 1 ชื่อประกาศ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

1. ข้อ 1 ชื่อประกาศ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้เงินรางวัลสนับสนุนการ
ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ 

2. ข้อ 4 ค านิยาม 2. ข้อ 4 ค านิยาม 
เพ่ิมค านิยามให้ครอบคลุมข้อมูลในประกาศ 

3. ข้อ 6 ลักษณะของผลงานที่ขอรับรางวัล 
 

3. ข้อ 6 ลักษณะของผลงานที่ขอรับรางวัล 
- ตัด Beall’s list ออก 
- เพ่ิมการระบุ อีเมลโดเมนของมหาวิทยาลัย @sru.ac.th 
- เพ่ิมผลงานนั้นไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
- เพ่ิม บทความประเภทรายงานกรณี (Case Report) 
จะต้องอยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI 
- เพ่ิม มีระบบผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองผลงาน 
- เพ่ิมบทความวิจัยที่มาจากการวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว 
งานวิจัยนั้นต้องได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 
- เพ่ิม ระดับของฐานข้อมูล นับ ณ วันที่ผลงานได้รับการ
เผยแพร่ 
-กล่าวถึงลักษณะของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ 

4. ข้อ 7 อัตราเงินรางวัล  
- TCI 2 เงินรางวัล 5,000 บาท 
- อนุสิทธิบัตร เงินรางวัล 5,000 บาท 
 

4. ข้อ 7 อัตราเงินรางวัล 
- ตัด TCI 2 เงินรางวัล 5,000 ออก 
- อนุสิทธิบัตร เงินรางวัล 7,500 บาท 
  (เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับ TCI 1) 
- เพ่ิมรางวัลเพ่ิมเติมส าหรับบทความแรก ในส่วนของ 
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ เงินรางวัลบทความละ 
5,000 บาท 

- 5. เพ่ิมข้อ 9 หากมีการตรวจสอบภายหลังพบว่า ผลงานที่
ขอรับรางวัลมีการขอซ้ าซ้อน หรือข้อมูลไม่เป็นไปตาม
ประกาศนี้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิขอเรียกเงินรางวัลคืน 

 
  ข้อพิจารณา 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่อง  
หลักเกณฑ์การให้รางวัลเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยในการสร้างผลงานทางวิชาการ 

มติที่ประชุม 
  มอบสถาบันวิจัยและพัฒนาน าเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 
 
 



 

4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง  
       การจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิชาการ  

ข้อเท็จจริง 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

เรื่อง การจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิชาการ (รายละเอียดตามเอกสารหน้า 66-72) 
  ข้อพิจารณา 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่อง  
การจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
  มติที่ประชุม 

มอบสถาบันวิจัยและพัฒนาน าเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
  5.1 การจัดประชุมคณะกรรมการการวิจัย 
  มอบสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการการวิจัย อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
เพ่ือเสนอแนะแนวนโยบายในการด าเนินการวิจัย 
   
  
ปิดประชุมเวลา 14.00 น. 
   
 
 
  
             (นางเพ็ญแก้ว  พิมาน)                    (ดร.นรา  พงษ์พานิช) 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


