
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ครั้งท่ี 1/2563 

วันอังคาร  ท่ี 10 มีนาคม พ.ศ.2563  เวลา 10.00 น.   
ณ หองประชุมราชภัฏสภา อาคารวิทยาภิรมย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    

--------------------------- 
ผูมาประชุม จํานวน 8 คน 

๑. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม   อธิการบดี  ประธาน 
๒. อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดี  รองประธาน 
๓. ผศ.ดร.วิโรจน  เจษฎาลักษณ   ผูทรงคุณวุฒิ  ผูทรงคุณวุฒิ 
๔. ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ  ทรัพยนาวิน   ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  

กรรมการ 

๕. ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช   ตัวแทนคณบดี  กรรมการ 

๖. ผศ.ดร.ปาณิศา  แกวสวัสดิ์    ตัวแทนคณบดี  กรรมการ 

๗. อ.แสนประเสริฐ  ปานเนียม   ผูอํานวยการสถาบันฯ   กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวทิพยวรรณ  ทองสัมฤทธิ์     หัวหนาสํานักงานฯ  กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ  

  
 

ผูไมมาประชุม จํานวน 1 คน  
1. รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ    ผูทรงคุณวุฒิ  ติดภารกิจ  

 
 

ผูเขารวมการประชุม จํานวน  3 คน 
 1. อ.ดร.ทวิพัฒน  วิจิตรปญญารักษ    รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ 
 2. นางสาวชนานุช  เงินทอง     นักวิจัยปฏิบัติการ 
 3. นางสาวกมลดา  เรืองอราม  เจาหนาท่ีวิจัย 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
 

ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม ทําหนาท่ีประธานกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ 
 

  ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ตามท่ีไดมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี 5/๒๕62  
เม่ือวันพุธ  ท่ี 18  ธันวาคม พ.ศ.2562  เวลา 1๓:30 น. ณ หองประชุมราชภัฏสภา อาคารวิทยาภิรมย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นั้น  ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมฯ  ดังกลาวเรียบรอยแลว       
จึงนําเสนอคณะกรรมการเพ่ือรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 5/๒๕62 



มติคณะกรรมการ  คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 5/๒๕62  โดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 

ตามท่ีไดมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี 5/๒๕62  
เม่ือวันพุธ  ท่ี 18  ธันวาคม พ.ศ.2562  เวลา 1๓:30 น. ณ หองประชุมราชภัฏสภา อาคารวิทยาภิรมย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นั้น  ฝายเลขาฯ ขอรายงานความกาวหนาการดําเนินการจากการประชุม  ครั้งท่ี 
5/2562 ดังนี้ 
 
ลําดับ

ท่ี 
เรื่อง การดําเนินการ 

1 การจัดตั้งศูนยวิจัยการแพทย
แคนนาบีนอยด และกัญชา
ศาสตร 

1. เสนอเรื่องการทํา MOU ตอสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว    
2. การจัดตั้งศูนยวิจัยการแพทยแคนนาบีนอยด และกัญชาศาสตร
อยูระหวางการนําเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 
3. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี มอบหมายคณบดีคณะพยาบาลศาสตรติดตามการ
ดําเนินการ 

2 การติดตามงานวิจัยกรณี
นักวิจัยท่ีรับทุนป 2550 – 
2561 

สืบเนื่องในวาระ 4.1 

 
มติคณะกรรมการ  คณะกรรมการรับทราบ 
   
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

4.1 การติดตามงานวิจัยกรณีนักวิจัยท่ีรับทุนป 2550 – 2561 
 
ขอมูล/การดําเนินการ 

ตามท่ี นักวิจัยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จากเงินทุนรายได/กองทุน
เพ่ือการวิจัย ทุนยุทธศาสตร และเงินงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2550-2561 ท่ีลวงเลยระยะเวลาตามท่ีกําหนดในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย นั้น มีรายละเอียดการ
ดําเนินการดังตอไปนี้ 



1. จากการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี 3/2562 เม่ือ
วันท่ี 19  มิถุนายน พ.ศ. 2562  มีมติใหนักวิจัยท่ีไดรับทุนจากเงินทุนรายได/กองทุนเพ่ือการวิจัย และทุน
ยุทธศาสตร ท่ีดําเนินโครงการวิจัยเกินระยะเวลาสัญญารับทุนฯ ดําเนินการใหแลวเสร็จตามขอกําหนดตาม
สัญญารับทุนวิจัย ภายในวันท่ี  20  ธันวาคม พ.ศ. 2562  ท้ังนี้ ทางสถาบันวิจัยฯ ไดดําเนินการสงหนังสือ
ติดตามการสงรายงานวิจัยไปยังนักวิจัยเรียบรอยแลว และนักวิจัยไดดําเนินการงานวิจัยแลวเสร็จแลว เปน
จํานวน 17 โครงการ 

2. จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 
26  กันยายน พ.ศ. 2562 มีมติใหนักวิจัยท่ีไดรับทุนเงินงบประมาณแผนดิน เรงดําเนินการใหแลวเสร็จ ทาง
สถาบันวิจัยฯ ไดดําเนินการสงหนังสือติดตามการสงรายงานวิจัยไปยังนักวิจัยเรียบรอยแลว และนักวิจัยได
ดําเนินการงานวิจัยแลวเสร็จแลว เปนจํานวน 6 โครงการ 

3. สถาบันวิจัยฯ จัดเวทีนําเสนอผลงานวิจัยสําหรับนักวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยใน
ปงบประมาณดังกลาว ข้ึนในวันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือเปนเวทีใหกับคณาจารยไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และ
นําเสนอผลการศึกษางานวิจัยตอคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือประโยชนในการกํากับติดตามงานวิจัยใหแลว
เสร็จทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

4. จากการติดตามงานวิจัยดังกลาว สถาบันวิจัยฯ ไดติดตามทวงถามสําหรับนักวิจัยท่ียังไมสงเลม
รายงานวิจัย โดยกําหนดวัน เวลา ในการสงเลมรายงานวิจัยเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดทันภายในวันท่ี 20 
ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

5. นําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี 6/2562 
เม่ือวันอังคาร ท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ  หองประชุมราชภัฏสภา อาคารวิทยาภิรมย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือพิจารณาอนุมัติการสงเลมรายงานวิจัยของนักวิจัยท่ียังติดคางตามวัน และ
เวลา ท่ีระบุ เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดทันภายในวันท่ี 20 ธันวาคม 2562  

6. นําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการประชุมครั้ง
ท่ี 12/2562  เม่ือวันศุกร ท่ี 13 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น. ณ  หองภูมิทรรศนา  สถาบันวิจัยและ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยคณะกรรมการมีมติดังนี้ 

6.1 นักวิจัยท่ีสงเลมวิจัยฉบับสมบูรณพรอมการเผยแพรงานวิจัย มติเห็นควรใหนําเสนอ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการเบิกจายตอไป   

6.2 นักวิจัยท่ีสงเลม (ราง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ภายในวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 และยัง
ไมไดเผยแพรผลงานวิจัย ใหถือวาไมเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดสงผลงานวิจัย จะตองดําเนินการตามกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 391 วาดวย หากพนระยะเวลาท่ีกําหนดและนักวิจัยไมสามารถดําเนินการได ถือวา
หนังสือฉบับนี้เปนการบอกเลิกสัญญา และผูรับทุนตองชดใชเงินท่ีรับไปท้ังหมดคืนแกมหาวิทยาลัย พรอมดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับตั้งแตวันท่ีไดรับเงินจนกวาจะชําระเสร็จครบถวน 

6.3 นักวิจัยท่ีดําเนินงานวิจัยไมแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด ( 20 ธันวาคม 2562) จะตอง
ดําเนินการตามกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 391 วาดวย หากพนระยะเวลาท่ีกําหนดและนักวิจัยไม
สามารถดําเนินการได ถือวาหนังสือฉบับนี้เปนการบอกเลิกสัญญา และผูรับทุนตองชดใชเงินท่ีรับไปท้ังหมดคืนแก
มหาวิทยาลัย พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับตั้งแตวันท่ีไดรับเงินจนกวาจะชําระเสร็จครบถวน 



7. นําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการประชุมครั้งท่ี 
7/2562  เม่ือวันจันทร ท่ี 16 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ หองประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  โดยคณะกรรมการมีมติดังนี้ 

7.1 นักวิจัยท่ีสงเลมวิจัยฉบับสมบูรณพรอมการเผยแพรงานวิจัย มติเห็นควรใหนําเสนอ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการเบิกจายตอไป   

7.2 นักวิจัยท่ีสงเลม (ราง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ภายในวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 และยัง
ไมไดเผยแพรผลงานวิจัย ใหถือวาไมเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดสงผลงานวิจัย จะตองดําเนินการตามกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 391 วาดวย หากพนระยะเวลาท่ีกําหนดและนักวิจัยไมสามารถดําเนินการได ถือวา
หนังสือฉบับนี้เปนการบอกเลิกสัญญา และผูรับทุนตองชดใชเงินท่ีรับไปท้ังหมดคืนแกมหาวิทยาลัย พรอมดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับตั้งแตวันท่ีไดรับเงินจนกวาจะชําระเสร็จครบถวน 

7.3 นักวิจัยท่ีดําเนินงานวิจัยไมแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด ( 20 ธันวาคม 2562) จะตอง
ดําเนินการตามกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 391 วาดวย หากพนระยะเวลาท่ีกําหนดและนักวิจัยไม
สามารถดําเนินการได ถือวาหนังสือฉบับนี้เปนการบอกเลิกสัญญา และผูรับทุนตองชดใชเงินท่ีรับไปท้ังหมดคืนแก
มหาวิทยาลัย พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับตั้งแตวันท่ีไดรับเงินจนกวาจะชําระเสร็จครบถวน 

8. นําเขาการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี 
5/2562 เม่ือวันพุธ ท่ี 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ  หองประชุมราชภัฏสภา อาคารวิทยาภิรมย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือพิจารณาอนุมัติการสงเลมรายงานวิจัยของนักวิจัยท่ีติดคางทุน โดยมีมติ ดังนี้ 

 8.1 นักวิจัยท่ีสงเลมวิจัยฉบับสมบูรณ พรอมหลักฐานการเผยแพรผลงานวิจัย โดยการเผยแพร
ผลงานวิจัยจะตองตีพิมพในวารสารวิชาการอยางนอย TCI ฐาน 2 มติเห็นควรใหนําเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาการเบิกจายตอไป   

 8.2 นักวิจัยท่ีสงเลม (ราง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ พรอมหลักฐานการเผยแพรผลงานวิจัยหรือ 
ใบตอบรับการเผยแพรผลงานวิจัย ภายในวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 โดยการเผยแพรผลงานวิจัยจะตองตีพิมพ
ในวารสารวิชาการอยางนอย TCI ฐาน 2 มติเห็นควรใหนําเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการเบิกจาย
ตอไป 

 8.3 นักวิจัยท่ีดําเนินงานวิจัยไมแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด (20 ธันวาคม 2562)              
จะดําเนินการบอกเลิกสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย และผูรับทุนตองชดใชเงินท่ีรับไปท้ังหมดคืนแกมหาวิทยาลัย 
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับตั้งแตวันท่ีไดรับเงินจนกวาจะชําระเสร็จครบถวน ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 391  

9. สถาบันวิจัยฯ เสนอเรื่องตอท่ีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันพุธ ท่ี  5 กุมภาพันธ 2563 เวลา 15.00 น. ณ หองประชุมภูมิทรรศนา  
สถาบันวิจัยฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ โดยคณะกรรมการมีขอเสนอแนะให
ดําเนินการตามระเบียบ และใหนําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการ
ดําเนินการตอไป 

10. นําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ในการประชุมครั้งท่ี 
1/2563  เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี 13 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2563  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมราชภัฏสภา 
อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยคณะกรรมการมีมติดังนี้ 

10.1  นักวิจัยท่ีไมมีสถานะเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแลว ใหคืนทุนทุกคน 
10.2  นักวิจัยท่ียังเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการดังนี ้



10.2.1 ดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จ โดยใหจัดทําแผนการดําเนินงานวิจัยในชวงท่ีเหลือ
เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย คณะกรรมการบริหารงานวิจัย และคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการวิจัย  
เพ่ือประกอบการอนุมัติขยายเวลา  ท้ังนี้  ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ.2563 กรณีท่ี
นักวิจัยยังไมไดนําเสนอผลงานวิจัย เห็นควรใหนําเสนอผลงานวิจัยอยางนอย TCI ฐาน 2 ข้ึนไป 

10.2.2 หากประสงคจะคืนทุน จะตองมีหลักฐานงานวิจัยเรื่องอ่ืนท่ีสามารถนํามาใชเปน
คุณสมบัติประกอบการเปนอาจารยประจําหลักสูตรได 

10.3  การเบิกจายเงิน 
10.3.1 กรณี นักวิจัยดําเนินการเสร็จเรียบรอยทุกข้ันตอน แตเผยแพรผลงานวิจัยในท่ี

ประชุมวิชาการฯ ท่ีมีเอกสารหลังการประชุม (Proceeding) ใหสามารถเบิกจายเงินงวดท่ีเหลือได 
10.3.2 กรณี นักวิจัยดําเนินการเสร็จเรียบรอยทุกข้ันตอน แตยังไมไดเผยแพรผลงานวิจัย 

ใหพิจารณาการนําเสนอผลงานวิจัยอยางนอย TCI ฐาน 2 และสามารถเบิกจายเงินงวดท่ีเหลือได 
10.4  ใหสถาบันวิจัยฯ รวมกับฝายงานนิติการ ปรับแกขอความในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

ในประเด็นท่ีเก่ียวกับการเผยแพรผลงานวิจัยใหเปนไปตามเกณฑ กพอ.ท่ีเก่ียวของ  
 

ขอเสนอเพ่ือพิจารณา 
นําเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติการดําเนินการดังนี้ 
1. นักวิจัยท่ีไมมีสถานะเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแลว และยังดําเนินการไมแลวเสร็จ  

ใหคืนทุนทุกคน 
2. นักวิจัยท่ียังเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการดังนี ้

2.1 ดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จ โดยใหจัดทําแผนการดําเนินงานวิจัยในชวงท่ีเหลือเสนอ
คณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย คณะกรรมการบริหารงานวิจัย และคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการวิจัย  เพ่ือ
ประกอบการอนุมัติขยายเวลา  ท้ังนี้  ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ.2563 กรณีท่ี
นักวิจัยยังไมไดนําเสนอผลงานวิจัย เห็นควรใหนําเสนอผลงานวิจัยอยางนอย TCI ฐาน 2 ข้ึนไป 

2.2 หากประสงคจะคืนทุน จะตองมีหลักฐานงานวิจัยเรื่องอ่ืนท่ีสามารถนํามาใชเปนคุณสมบัติ
ประกอบการเปนอาจารยประจําหลกัสตูรได 

2.3 การเบิกจายเงิน 
2.3.1 กรณี นักวิจัยดําเนินการเสร็จเรียบรอยทุกข้ันตอน แตเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุม

วิชาการฯ ท่ีมีเอกสารหลังการประชุม (Proceeding) ใหสามารถเบิกจายเงินงวดท่ีเหลือได 
2.3.2 กรณี นักวิจัยดําเนินการเสร็จเรียบรอยทุกข้ันตอน แตยังไมไดเผยแพรผลงานวิจัย ให

พิจารณาการนําเสนอผลงานวิจัยอยางนอย TCI ฐาน 2 และสามารถเบิกจายเงินงวดท่ีเหลือได 
2.4 ใหสถาบันวิจัยฯ รวมกับฝายงานนิติการ ปรับแกขอความในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยใน

ประเด็นท่ีเก่ียวกับการเผยแพรผลงานวิจัยใหเปนไปตามเกณฑ กพอ.ท่ีเก่ียวของ  
 
 
 
 
 
 



ขอมูลการติดตามงานวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2561 

 
จึงนําเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณสําหรับนักวิจัยกลุมท่ี 1 ท่ีดําเนิน

เสร็จเรียบรอย จํานวน 1,185,300 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนแปดหม่ืนหาพันสามรอยบาทถวน) สําหรับ
นักวิจัยกลุมท่ีเหลือหากดําเนินการแลวเสร็จครบถวนใหนําเขาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 
มติคณะกรรมการ  คณะกรรมการมีมติอนุมัติงบประมาณสําหรับนักวิจัยกลุมท่ี 1 ท่ีดําเนินเสร็จเรียบรอย 
จํานวน 1,185,300 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนแปดหม่ืนหาพันสามรอยบาทถวน) จากเงินกองทุนเพ่ือการ
วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
4.2 การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย จากกองทุนเพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
4.2.1 การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ 

 ขอมูล 
1. ดวยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดจัดสรรทุนการผลิต

ผลงานวิจัยแกอาจารยภายในคณะวิทยาการจัดการภายใตโครงการหลัก การดําเนินงานตามภารกิจของ
หนวยงานดานสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2563 แหลงเงินงบประมาณ งบบํารุงการศึกษา เปนเงิน
จํานวน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนบาทถวน) เพ่ือเปนการกระตุนการขับเคลื่อนงานวิจัยในแตละ
สาขาวิชา และเปดโอกาสใหอาจารยไดบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ รวมท้ังเพ่ือ
เพ่ิมจํานวนผลงานวิจัย และการตีพิมพเผยแพรระดับชาติและนานาชาติ และเพ่ือใหมีระบบและกลไกในการ
จัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณบริหารคณะใหกับอาจารยภายในคณะ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ชื่อโครงการ สนับสนุนทุนการผลิตผลงานวิจัยแกอาจารยคณะวิทยาการจัดการ 
2. แผนงาน แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
3. ลักษณะกิจกรรม  

1) สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ลําดับ สถานะการดําเนินงาน จํานวน
โครงการ 

proceeding TCI ยังไมไดเผยแพร คืนทุน จํานวนเงิน 

สงเลม 
(ราง) 

รายงานวิจยั 

สงเลม
รายงานวิจยั
ฉบับสมบูรณ 

เผยแพร
งานวิจัย 

1 / / / 36 24 12 - - 1,185,300 

2 / / - 6 - (6) - - 282,000 
3 / - / 6 4 2 - - 161,400 
4 / - - 8 (4) (2) 2 - 256,000 

*5 - - - 8 - - - - 306,000 

*6 บอกเลิกสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจยั  
และขอใหชดใชเงิน 

16 - - - 370,000 - 

รวมทั้งสิ้น (โครงการ) 80 32 22 2 370,000 2,190,700 



2) สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
3) สอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน 
4) สอดคลองกับองคประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคณภาพการศึกษา

ในดานภารกิจหนวยงาน 
4. เปนการบูรณาการโครงการรวมกับ การวิจัย 

5. ประเภทโครงการ โครงการบริการทางวิชาการ 

6. วัตถุประสงค เพ่ือเพ่ิมการผลิตผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ของคณาจารยในคณะ 

7. งบประมาณ 180,000 บาท  
8. สนับสนุนการวิจัยจํานวน 6 เรื่อง ดังนี้ 

 

ลําดั
บ 

ช่ือนักวิจัย โครงการวิจัย ทุนวิจัย 

1 อาจารยกัลยา ปุญญธรรม กลยุทธการตลาดลูกตาลลอยแกวในอําเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี 

30,000 

2 ผูชวยศาสตราจารยณัฐธัญ 
พงษพานิช 

การวิเคราะหตนทุนและความคุมคาในการจัดการ
การทองเท่ียวชุมชนสราญวิถีของดีบานในดง 

30,000 

3 อาจารย ดร.วัชระ  
เวชประสิทธิ์ 

รูปแบบกลยทุธการจัดการทรัพยากรมนุษย 
สีเขียวท่ีมีผลตอนวัตกรรมบริการ อัตลักษณ
องคกร ความไดเปรียบทางการแขงขันและผลการ
ดําเนินงานของธรุกิจโรงแรมในประเทศไทย 

30,000 

4 อาจารยคงขวัญ ศรีสอาด 10 พิกัดปกหมุดเท่ียวครบเครื่องเรื่องบางตะบูน-
แหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

30,000 

5 อาจารย ดร.ภัททราวรดา  
วิไลลอย 

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสรางสรรคเชิงสุนทรียะ
เพ่ือสรางแรงบันดาลใจในการใชภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

30,000 

6 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤต
ชน วงศรัตน 

อิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดบริการและ
ภาพลักษณองคกรท่ีสงผลตอความจงรักภักดีของ
ลูกคาท่ีมาใชปริการรีสอรทและโฮมสเตยจังหวัด
เพชรบุรี 

30,000 

 

การดําเนินการ 
1. คณะวิทยาการจัดการไดมีระบบและกลไกในการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย

ดังกลาว โดยมีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาและใหขอเสนอแนะ  และใหนักวิจัยปรับแกขอเสนอ
โครงการเพ่ือใหไดขอเสนอโครงการวิจัยท่ีมีคุณภาพเรียบรอยแลว  

2. สถาบันวิจัยฯ เสนอเรื่องตอท่ีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันพุธ ท่ี  5 กุมภาพันธ 2563 เวลา 15.00 น. ณ หองประชุมภูมิ



ทรรศนา  สถาบันวิจัยฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือพิจารณาเห็นชอบการจัดสรรทุนวิจัยดังกลาว  โดย
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ และใหนําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเพ่ืออนุมัติตอไป 

3. สถาบันวิจัยฯ เสนอเรื่องตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  ในการประชุมครั้งท่ี 1/2563  เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี 13 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2563  เวลา 13.30 น.         
ณ  หองประชุมราชภัฏสภา อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยคณะกรรมการมีมติให
พิจารณางบประมาณจากแหลงอ่ืนท่ีไมใชเงิน บกศ. (บํารุงการศึกษา) ในการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
ดังกลาว 

ขอเสนอเพ่ือพิจารณา 
ในการนี้ เพ่ือสนับสนุนใหนักวิจัยสามารถดําเนินงานวิจัยดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงคของงานวิจัย  จึงนําเสนอคณะกรรมการกองทุน
เพ่ือการวิจัยในการพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 6 เรื่อง งบประมาณ 
180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนบาทถวน) ดังกลาว 
 
มติกรรมการ คณะกรรมการมีมติใหนําขอเสนอโครงการท้ัง 6 เรื่อง ผานกระบวนการในการขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย และนํามาเสนอเพ่ือพิจารณาตอไป 
 

4.2.2 การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 ขอมูล 

1. ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือสนับสนุนทุนวิจัยและงานสรางสรรคใหนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยใน 3 โครงการดังนี้ 
 

โครงการ งบประมาณ (บาท) 
โครงการท่ี 28 โครงการวิจัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสีเขียว, 
มหาวิทยาลัยดิจิทัล, การเรียนการสอน)  

486,000 

โครงการท่ี 29 โครงการพัฒนางานวิจัยสรางสรรคองคความรูและ นวัตกรรม  
/เพ่ือเปนตนแบบหรือนํามาใชประโยชนในการพัฒนา ชุมชนและทองถ่ิน 
ตามศาสตรพระราชา) 

864,000 

โครงการท่ี 32 โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม (Value 
Creation) สูเชิงพาณิชย หรืออุตสาหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรค 

540,000 

รวมท้ังส้ิน 1,890,000 
 
      แตเนื่องดวยในโครงการท่ี 29 โครงการพัฒนางานวิจัยสรางสรรคองคความรูและ 
นวัตกรรม /เพ่ือเปนตนแบบหรือนํามาใชประโยชนในการพัฒนา ชุมชนและทองถ่ินตามศาสตรพระราชา) มี
งานวิจัยท่ีเสนอขอรับงบประมาณจํานวนมาก และมหาวิทยาลัยมีงบประมาณอุดหนุนไมเพียงพอ ดังนั้น จึงเห็น
ควรขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จํานวน 3 เรื่อง 
งบประมาณ 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนบาทถวน) ไดแก  



1) งานวิจัยเรื่องการสรางสรรคผลงานการแสดง ชุดเพชรบุรีเมืองชางแหงสยาม 
ของอาจารยจิณหจุฑา สุวรรณคัมภีระ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร งบประมาณ 60,000 บาท (หกหม่ืน
บาทถวน) 

2) การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลทางวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ของนักเรียน         
ชั้นมัธยมศึกษา ของอาจารยสรรเสริญ เลาหาสถิตย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งบประมาณ 
80,000 บาท (แปดหม่ืนบาทถวน)  

3) การศึกษาวิเคราะหคุณคาสมุดภาพศิลปไทยของอาจารยเลิศ พวงพระเดช         
ของอาจารยแสนประเสริฐ ปานเนียม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร งบประมาณ 70,000 บาท (เจ็ดหม่ืน
บาทถวน) 

การดําเนินการ 
สถาบันวิจัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองโครงการและไดมีการ

ประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการท่ีเสนอของบประมาณ ดังนี้ 
1. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยและทุนอุดหนุนการวิจัย   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เม่ือวันอังคาร ท่ี 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมภูมิทรรศ
นา สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีขอเสนอแนะจากคณะกรรมการและใหนักวิจัยปรับแก 

2. สถาบันวิจัยฯ ใหนักวิจัยท่ีผานการพิจารณามานําเสนอตอคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการวิจัยและทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนเพ่ือการวิจัย เม่ือวันพุธ ท่ี 22 มกราคม 2562 
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมภูมิทรรศนา สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการและใหนักวิจัยปรับแก 

3. นําเขาประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี 
2/2563 วันพุธท่ี 5 กุมภาพันธ 2563  เวลา 15.00 น.  ณ  หองภูมิทรรศนา  สถาบันวิจัยและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะกรรมการมีมติเห็นควรอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยดังกลาว 

4. นําเขาประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี 
5/2562 เม่ือวันจันทร ท่ี 16 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ  หองประชุมราชภัฏสภา อาคารวิทยา
ภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีมติอนุมัติโดยหลักการ และใหปรับแกขอเสนอโครงการวิจัย เพ่ือนําเสนอ
ตอคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ืออนุมัติงบประมาณตอไป 
   

ขอเสนอเพ่ือพิจารณา 
ในการนี้ เพ่ือสนับสนุนใหนักวิจัยสามารถดําเนินงานวิจัยดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงคของงานวิจัย  จึงนําเสนอคณะกรรมการกองทุน
เพ่ือการวิจัยในการพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนเพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี จํานวน 3 เรื่อง งบประมาณ 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนบาทถวน)  
 
มติกรรมการ คณะกรรมการมีมติอนุมัติ 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

5.1  รายงานขอมูลทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกป 2563 
 

สถาบันวิจัยฯ ขอขอมูลทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (ขอมูลถึงวันท่ี 9 มีนาคม 2563) ดังนี้ 

รายละเอียดแผน/ขอเสนอโครงการวิจัย  
ทุนประเภทมุงเปารายประเด็น ประจําปงบประมาณ 2563 

ลําดับท่ี กลุม 
เปาหมายงานวิจัย 

  ผอ./หัวหนา
โครงการ 

จํานวนเงินท่ี
เสนอขอ 

1 ทุน วช. : โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ป 2563 

บารโคดดีเอ็นเอของกลวยไมไทยหายากจาก
แหลงอนุรักษนอกถ่ินกําเนิด 

ดร. ประดิพันธ  
ทองแถม ณ 
อยุธยา 

450,000 

การขยายพันธุกลวยไมท่ีมีแนวโนมใกลสญู
พันธุของประเทศไทย (เอ้ืองมัน: 
Coelogyne cumingii Lindl.) ในสภาพ
ปลอดเช้ือเพ่ือการอนุรักษ 

อ.วุฒิชัย ฤทธิ 520,000 

2   รูปแบบการเรียนรูโครงงานเชิงวิศวกรรมโดย
ใชหองปฏิบัติการเสมือนผสม ความจริงเสริม
เพ่ือพัฒนาทักษะวิศวกรรมและนวัตกรรม 

อ.วรรณวิศา  
วัฒนสินธุ 

 
300,000 

3   นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลติชมพูเพชรสายรุง 

ดร.บัณฑิตพงษ 
ศรีอํานวย 

500,000 

4 ทุน วช. : วิสาหกิจชุมชน 
และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SME) ป 
2563 

นวัตกรรมการใชพลังงานระบบไฮบริดในการ
สรางออกซิเจนของกระบวนการคดัแยก
สาหรายพวงองุน 

อ.อนุรักษ  
เกษวัฒนากุล 

744,300 

การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว
สําหรับระบบการชะลางสิ่งปนเปอนของ
สาหรายพวงองุนเพ่ือผลผลิตท่ีมคีณุภาพตาม
มาตรฐาน GAP 

อ.กมลวรรณ วงศ
วุฒิ 

877,750 

5 ผูสูงอาย ุ นวัตกรรมผูสูงอายุ อ.ดร.วรวุทธ์ิ ยิ้ม
แยม 

1,700,000 

  รวม     5,092,050 

งบประมาณ แผนดิน 2563 

1 เปาหมายท่ี 1 การวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือสราง
ความมั่นค่ังทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาทักษะของครัวเรือนเกษตรทฤษฏี
ใหมดวยการ 
ประยุกตพลังงานแสงอาทิตยโดยการควบคุม
ผานเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง 
 
 
 
 
 

อ.ดร.ทัดทอง 
พราหมณ ี

2,120,000 



งบประมาณ แผนดิน 2563 
2 เปาหมายท่ี 2 การวิจัย

และนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอม 

รูปแบบการสรางเครือขายเพ่ือความเขมแข็ง
ของวิสาหกิจชุมชน 

ผศ.ดร.วิภวานี 
เผือกบัวขาว 

2,017,300 

3 เปาหมายท่ี 3 การวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือการ
สรางองคความร็พ้ืนฐาน
ของประเทศ 

การวิจัยพัฒนาองคความรู เพ่ิมขึด
ความสามารถของผูสูงอายุเพ่ือ 
สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมในการ
บริหารจดัการคณุภาพ 
ชีวิต ในจังหวัดเพชรบุร ี

ผศ.ดร.สุขศริ ิ
ประสมสุข 

1,350,000 

4 เปาหมายท่ี 2 การวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอม 

การพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการขยะ อ.ดร.กิตตินันท 
บุญรอด 

2,500,000 

  รวม     7,987,300 

ทุนมหาวิทยาลัยพัฒนาพ้ืนท่ี (Flagship) 2563 

1 พัฒนาผูประกอบการเชิง
พ้ืนท่ี  
(Local Enteprises) 

การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพ่ือการอนุรักษตํารับ 
ขนมหวานเมืองเพชร  

ดร.บัณฑิตพงษ 
ศรีอานวย 

710,600 

2  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสหกิจ
ชุมชนขนมหวานผานระบบ MRP  

อ.ดร. วิโรจน  
จงนะชววัฒน 

1,300,000 

3  การพัฒนาเคกหมอแกงกลวยหอมทองเพ่ือ
สุขภาพ 

ผศ.ดร.พูนศิร ิ
ทิพยเนตร 

1,000,000 

4  การประเมินการใชพลังงานการผลติ 
ขนมหมอแกง  

อ.ชลีดล ใจซื่อดี 729,620 

5  เตาอบขนมหมอแกงอัจฉรยิะ ผศ.ดร.ขวัญชัย 
หนาแนน 

1,213,120 

6  การเพ่ิมมลูคารูปแบบบรรจุภณัฑชุมชนสู
เศรษฐกิจสรางสรรคจังหวัดเพชรบุรี  

อ.นันทยา  
ดอนเกิด 

153,300 

7  แผนการตลาดผลิตภณัฑชุมชนประเภทขนม
หวานเมืองเพชร  

อ.จรรยาพร  
บุญเหลือ 

800,000 

8  เว็บแอปพลิเคชันมุขปาฐะขนมหวานเมือง
เพชรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

อ.อัศนีวรรณ 
 นิลขํา 

400,000 

9  การบมเพาะผูประกอบการในหวงโซคุณคาของ
ผลิตภัณฑชุมชนประเภทขนมหวานเมืองเพชร 

ผศ.ดร.ภาวนา  
อังกินันท 

420,000 

10  การพัฒนาเสนทางการทองเท่ียวขนมหวาน
เมืองเพชร 

อ.ดร.มธุรส  
ปราบไพร ี

770,000 

    รวม   7,496,640 

    รวมทุนทุกประเภท   20,575,990 

  
 



 จึงนําเสนอคณะกรรมการ ฯ เพ่ือทราบ 
 
มติคณะกรรมการ  คณะกรรมการรับทราบ 
 
5.2  รายงานสถานะการดําเนินงานวิจัยสําหรับงานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผนดิน        
       และเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2562 
 
ขอมูล  
 1. สถานะการดําเนินงานวิจัยสําหรับงานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผนดิน       
ประจําปงบประมาณ 2562 (ขอมูล ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2563) 
  งานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุน  จํานวน 19  เรื่อง   

ดําเนินการแลวเสร็จ    จํานวน  5  เรื่อง  
สง (ราง) รายงานวิจัยแลว  จํานวน  6  เรื่อง   
อยูระหวางดําเนินการวิจัย   จํานวน  8  เรื่อง   

 2. สถานการณดําเนินงานวิจัยสําหรับงานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากเงินรายได ประจําป
งบประมาณ 2562 (ขอมูล ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2563) 
  งานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุน  จํานวน 15  เรื่อง   

ดําเนินการแลวเสร็จ    จํานวน  2  เรื่อง  
สง (ราง) รายงานวิจัยแลว  จํานวน  5  เรื่อง   
อยูระหวางดําเนินการวิจัย   จํานวน  8  เรื่อง   

 
 จึงนําเสนอคณะกรรมการเพ่ือทราบ 
 
มติคณะกรรมการ  คณะกรรมการรับทราบ 
 
5.3 รายงานการดําเนินงานกรณี สตง.ทักทวงการเบิกจายเงินวิจัยท่ีไมเปนไปตามระเบียบ 
 
ขอมูล/การดําเนินการ 
 1. ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดรับขอเสนอแนะจาก สตง.กรณี นักวิจัยเบิกทุนอุดหนุนการวิจัยไมเปนไปตาม
ระเบียบ (เกินจากปงบประมาณ) จํานวน 19 ราย นั้น  
 2. สถาบันวิจัยฯ อยูระหวางการติดตามรายงานการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนของนักวิจัยแตละ
เรื่อง เพ่ือชี้แจงกระทรวง อว. ในประเด็นดังกลาว 
 
 จึงนําเสนอคณะกรรมการเพ่ือทราบ 
 
มติคณะกรรมการ  คณะกรรมการรับทราบ 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
  

๖.1 กําหนดการประชุมกรรมการกองทุนเพ่ือการวิจัย ครั้งท่ี 2/2563 
 

กําหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการวิจัย ครั้งท่ี 2/2563 ในวันจันทร ท่ี 11 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมราชภัฏสภา อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

 
มติคณะกรรมการ           คณะกรรมการรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
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