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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

คร้ังที่ 1/2558 
วันพฤหัสบดีท่ี 28 พฤษภาคม  พ.ศ. 25587 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม1คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
 

-------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 1.  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานกรรมการ  
 2.  หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน กรรมการ 
  นางสาวชลธิชา  สระทองจันทร์(แทน) 
 3. หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา กรรมการ 
 4.   หัวหน้าภาคพลศึกษาและกีฬา กรรมการ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี  ถนอมสุข (แทน) 

5.   หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
6.   รองศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์  ตันพิชัย กรรมการ 
 อาจารย์นิรันทร์  ยิ่งยวด (แทน) 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  ใจอารีย์ กรรมการ 

  นางสาวชลธิชา  สระทองจันทร์(แทน) 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์  เครืออินทร์ กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี  ถนอมสุข กรรมการ 
10. อาจารย์ศุภวรรณ  วงศ์สร้างทรัพย์ กรรมการ 
11.   อาจารย์ ดร.ฐณัฐ  วงศ์สายเช้ือ กรรมการ 
12.   อาจารย์ ดร.กุลธิดา  นุกูลธรรม กรรมการ 
13.  หัวหน้าส านักงานเลขานุการ กรรมการและเลขานุการ 
14.  นางอัญชรี  แสงพฤกษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
15.  นางสาวปิยนันท์  เสนะโห กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  อาจารย์ภาสวิชญ์หลาวมา                       โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. วิทยาเขตก าแพงแสน 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน กรรมการ(ไปราชการ)  
2. หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา กรรมการ (ติดราชการ) 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์  ตันพิชัย กรรมการ (ไปราชการ) 
4.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  ใจอารีย์ กรรมการ(ติดราชการ) 
5.   ผศ. ดร.ทัศตรินวรรณเกตุศิริ กรรมการ(ลาคลอด) 
6.  ผศ.รุจิราพร  รามศิริ กรรมการ (ติดราชการ) 
7.  ผศ.มณฑาทิพย์  อัตตปัญโญ กรรมการ(ติดราชการ) 

 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30น. 
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งให้ทราบ 
 วาระที่ 1.1  งบประมาณกองทุนวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
     ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบงบอุดหนุนทุนวิจัย สรุป ณ 28 เมษายน 2558 ปัจจุบัน 
จ านวน  268,171.00 บาทคณะได้จัดสรรให้โครงการวิจัย 4  โครงการ  คงเหลือ 148,171.00 บาท ซึ่งจะ
น าเข้าสู่วาระเพื่อพิจารณาต่อไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ      

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม  คร้ังที่ 2/2557 
   ประธานคณะกรรมการฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

วิจัยและบริการวิชาการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ครั้งท่ี 2/2557 เมื่อคราวประชุม   
เมื่อวันพุธท่ี 19 พฤศจิกายน  2557 
    ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข  

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 

  วาระที่ 3.1 ติดตามและประเมินผลการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อการวิจัย 
     ประธานแจ้งท่ีประชุมฯเรื่องการติดตามผู้ขอทุนวิจัยท่ีเกิดก าหนดเมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 
2/2557  ได้มีการด าเนินการส่งรูปเล่มและส่งหลักฐานการคืนเงินให้แก่คณะแล้ว  ส าหรับในครั้งนี้มีนักวิจัยท่ีขอ
ทุนคณะจ านวน 14 โครงการ  มีเพียงโครงการล าดับท่ี 1 เรื่อง การสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาไทยส าหรับการจัดการเรียนรู้ ของ ผศ.อรวรรณ  ทองเพิ่ม  ท่ีเกินก าหนดแต่ยังไม่เกิน 6 เดือน   
ให้ด าเนินการส่งผลงานและส่งหลักฐานคืนเงินยืม แล้วเสร็จให้ส่งรูปเล่มและส่งไฟล์ข้อมูล(PDF)เพื่อจะได้
มอบหมายให้คุณปิยนันท์เสนะโหน าไปเผยแพร่ในเวปไซด์ของคณะฯ ต่อไป 

  มติ  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 

 วาระที่ 3.2 ติดตามและประเมินผลการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย 
    ประธานติดตามการด าเนินโครงการวิจัย ท่ีได้รับงบสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 1 ล้านบาท  8 โครงการ  ขอให้รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการแล้ว
เสร็จ รูปเล่ม และการตีพิมพ์ เพื่อให้แล้วเสร็จในก าหนดระยะเวลา  โครงการใดงบประมาณไม่เพียงพอสามารถ
ของบประมาณสนับสนุนจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ได้ 

 มติ  ท่ีประชุมเห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระที่ 4.1 ติดตามประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย 
    เรื่อง สถานท่ีท างานของผู้ช่วยนักวิจัย 
    ประธานฯ เสนอท่ีประชุมเรื่องการจัดสรรค่าอ านวยการกรณีงานวิจัยและนักวิจัยของ
ภาควิชาท างานท่ีศูนย์วิจัยฯ โดยศูนย์วิจัยให้การบริการและอ านวยความสะดวก ดังนั้นการจัดสรรค่าอ านวยการ
จะต้องจัดสรรให้ศูนย์วิจัยฯ ด้วย 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอในท่ีประชุม 
    1.  หัวหน้าภาครุศึกษา ผศ.อรวรรณ  ทองเพิ่ม  ขอให้ผู้ช่วยนักวิจัยของภาครุศึกษา  
ใช้สถานท่ีท างานท่ีศูนย์วิจัยฯ ท้ังนี้หากมีค่าใช้จ่ายภาควิชาฯ ยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 
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   2.  หัวหน้าส านักงานเลขานุการ ให้ค านึงถึงเรื่อง ระเบียบการใช้อาคาร ท่ีมีเวลาเปิด-ปิด  
ซึ่งผู้ช่วยนักวิจัยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบนั้นด้วย 

   3.  รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ให้ข้อสังเกตเรื่องกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติในการ
ด าเนินโครงการพัฒนาวิชาการและโครงการวิจัย เสนอให้มีการกระจายอ านาจมาท่ีคณะฯ เนื่องจากปัจจุบันมี
ขั้นตอนมากและด าเนินการด้านขั้นตอนเอกสารที่ล่าช้า 

   4. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ขอให้อาจารย์ท่ีได้รับทุนวิจัยกรอกข้อมูลลงใน
ฐานข้อมูลงานวิจัยด้วย เนื่องจากจะเป็นการแสดงภาระงานของอาจารย์ท่ีได้รับทุนและรวมจ านวนทุนวิจัยของ
คณะฯท่ีได้รับ ในเวปไซด์http://research.rdi.ku.ac.th 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 วาระที่ 4.2 ติดตามประเมินผลความส าเร็จตามแผนงานบริการวิชาการ   
    ประธานฯติดตามความส าเร็จในการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ  ของปีการศึกษา 
2557 และปีงบประมาณ 2558 ของหน่วยงาน ภาควิชาต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ซึ่งมี
โครงการท้ังส้ิน 17 โครงการ สามารภด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการท้ัง 14 โครงการ       
คิดเป็นร้อยละ 82.35 มีรายละเอียดดังนี้ 
    ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ  หัวหน้าศูนย์วิ จัยและบริการวิชาการ รายงานว่าใน
ปีงบประมาณ 2558 นี้ ศูนย์วิจัยฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนในศัตวรรษท่ี 21 จ านวน 
3 รุ่น ซึ่งประมาณการรายรับจากค่าอ านวยการ มก. 10% และเงินคงเหลือ รวมท้ัง 3 รุ่น ประมาณ    1 แสน 
บาท รวมโครงการบริการวิชาการท่ีด าเนินการโดยศูนย์ฯ ท้ังส้ิน 4 โครงการ โดยทุกโครงการสามารถด าเนินการ
ได้บรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
    ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  รายงานว่าภาควิชา ได้ด าเนินการโครงการบริการวิชาการ
ท้ังส้ิน 5 โครงการ ได้แก่  
    1) โครงการบริการวิชาการ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬา  
    2) โครงการคืนสู่เหย้าชาวลีลาศ 
    3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนน าเพื่อสุขภาพของชุมชนผู้สูงอายุข้ึน  
    4) โครงการลีลาศพื้นฐานเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพแก่นิสิต บุคลากร มก.กพส. 
และผู้สนใจท่ัวไป    
    5) โครงการประสานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพสู่ชุมชน 
    โดยทุกโครงการสามารถด าเนินการได้บรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100  
    ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน รายงานว่าได้ด าเนินการโครงการบริการ
วิชาการท้ังส้ิน 3 โครงการ ได้แก่  
    1) กิจกรรมการศึกษาดูงานและฟังบรรยายสรุปเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้ฟาร์มเป็น
ฐาน และการผลิตเห็ดของสาขาวิชาเกษตรและส่ิงแวดล้อมศึกษา     
    2) โครงการกล้วยไม้ Expo’เกษตรก าแพงแสน (ครั้งท่ี 5) 
    3) โครงการการผลิตเห็ดนางฟ้าเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารในชุมชน 
    โดยทุกโครงการสามารถด าเนินการได้บรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100  
 

http://research.rdi.ku.ac.th/
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    ภาควิชาครุศึกษา รายงานว่า ได้ด าเนินการโครงการบริการวิชาการของภาควิชาท้ังส้ิน 5 
โครงการ ได้แก่  
    1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการส่งเสริมศักยภาพของครูผู้สอนในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอนวิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภายใต้โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนา งบประมาณปี 2557) ระยะท่ี 3 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาคเป็นภาษาอังกฤษ 
    2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “An Introduction to STEM Education & 
Integrating Technology & Engineering into Science Education” 
    3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science in Action) 
    4) โครงการScience kits for kids 
    5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ห้องเรียนกลับด้าน” (Flipped Classroom)” 
    โดยมีโครงการท่ีสามารถด าเนินการได้บรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการ จ านวน 2 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 40 ของตัวชี้วัดของโครงการท้ังหมด 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบเห็นควรให้น าข้อมูลแจ้งคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาต่อไป  และ
เห็นควรให้ภาควิชาจัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีการศึกษา 2558 ให้แล้วเสร็จซึ่งโครงการบริการ
วิชาการควรจัดท าตามความต้องการของชุมชน และโครงการบริการวิชาการควรมีการน ามาบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งควรระบุรายวิชาหรือช่ือผลงานวิจัยท่ีบูรณาการไว้ในแผนการบริการวิชาการให้
ชัดเจนเพื่อรวบรวมเป็นแผนการบริการวิชาการของคณะต่อไป 

 
วาระที่ 4.3  ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ 
  ประธานฯ มอบหมายดังนี้ 

  1. ให้ทุกหน่วยงาน/ภาควิชา จัดท าแผนการบริการวิชาการ และด าเนินการและติดตาม รายงาน
ความคืบหน้า รายงานปัญหาอุปสรรค์ในการด าเนินการให้ทราบด้วย   

  2. โครงการบริการวิชาการ ให้มีการบูรณาการและสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
กับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก 

 มติ  ท่ีประชุมเห็นชอบ 
 

 วาระที่ 4.4  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและบริการวิชาการ 
  ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิจัยและบริการวิชาการ 
จะก าหนดให้จัดขึ้นในต้นเดือน กรกฎาคม 2558 ซึ่งได้มอบหมายให้คุณอัญชรี  แสงพฤกษ์ ประสานงานและ
รวบรวมแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ  
 มติ ท่ีประชุมเห็นชอบ และก าหนดจัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในวันท่ี 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 
09.00 - 12.00 น.  จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 20 คน  งบประมาณ จ านวน 9,000 บาท 
 
 
 
 



~ 5/5 ~ 
 

 วาระที่ 4.5 การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ คร้ังที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 
    ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา ร่าง ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
    เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2558  
 มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้ 
  ข้อ 2 จ านวนทุนและงบประมาณ    
   2.1 ทุนสนับสนุนการวิจัย 
    (1) การท าวิทยานิพนธ์นิสิตบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 ทุนๆ ละ 5,000 บาท 
    (2) การวิจัยส าหรับการพัฒนาการเรียนการสอน จ านวน 1 ทุนๆ ละ 20,000 บาท 
    (3) การวิจัยท่ีมีการบูรณาการกับบริการวิชาการ จ านวน 1 ทุนๆ ละ 20,000 บาท 
    (4) การวิจัยสถาบัน จ านวน 1 ทุนๆ ละ 20,000 บาท 
   2.2  ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ 
    (1) วารสารวิชาการระดับชาติ จ านวนไม่เกิน 15,000 บาท 
    (2) วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 จ านวนไม่เกิน 20,000 บาท 
    (3) วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 จ านวนไม่เกิน 30,000 บาท 
  ข้อ 4 การสมัครขอรับทุน 
    ผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและตีพิมพ์ ให้จัดท ารายละเอียดตามแบบฟอร์ม(แบบ ศษพ.
01) พร้อมแนบข้อเสนอโครงการวิจัย จ านวน 3 ชุด เสนอหัวหน้าภาควิชาผ่านสายงานถึงคณบดี ภายในวัน
อังคารที่ 30  มิถุนายน  2558  
  ข้อ 5 การพิจารณาทุนอุดหนุน 
    ภายในวันพุธท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

  วาระที่ 4.6การพิจารณาทุน จัดสรรทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ 
     ประธานฯ เสนอท่ีประชุมพิจารณาการจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ 
จ านวน 700,000 บาท ส าหรับ 5 หน่วยงาน 
  มติ ที่ประชุม เห็นชอบให้จัดสรรทุนฯ ให้หน่วยงานละ 1.4 แสน ให้น าส่งเสนอโครงการภายในวันนี้ 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่นๆ 
  วาระที่  5.1  โครงการคูปองพัฒนาครู 
     หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ แจ้งท่ีประชุมว่า ขณะนี้ก าลังด าเนินการติดตามเรื่อง
โครงการคูปองพัฒนาครูซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการน าร่อง
คูปองพัฒนาครู ระหว่าง สพฐ.ซึ่งจะมีข้ึนในวันท่ี 9 กรกฏาคม 2558 นี้ 

  ท่ีประชุม รับทราบ   

  วาระที่  5.2 การประชุมวิชาการนานาชาติ ISET 2015 
     ผศ.ดร.นันทรัตน์  เครืออินทร์  ขอความร่วมมือจากส านักงานเลขานุการ ให้บุคลากรไป
ช่วยงานในวันท่ี 17 กรกฎาคม 2558   
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ  
  

เลิกประชุม 
เวลา 15.00 น. 
       

(นางอัญชรี  แสงพฤกษ์) 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 

(นายสมเกียรติ  ศรีอนันตคม) 
หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


