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รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“งานวิจัยและบริการวิชาการ” 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
วันอังคารที่  7  กรกฎาคม  2557  เวลา  10.00 น. - 12.00 น. 

ณ  ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ น.ท.ดร.สุมิตร  สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชการ 
2.  รองศาสตราจารย์อธิเกียรติ  ทองเพิ่ม  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศตริน  วรรณเกตุศิริ รองคณบดีฝ่ายวิเทศน์และกิจการพิเศษ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ์  ทองเพิ่ม  หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา 
5.  อาจารย์ธีรศักด์ิ  สร้อยคีรี   หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริน  ชุมสาย ณ อยุธยา อาจารย์  ภาควิชาครุศึกษา 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์  เครืออินทร์ อาจารย์  ภาควิชาครุศึกษา 
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี  ถนอมสุข  อาจารย์  ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 
9.  อาจารย์ศุภวรรณ  วงศ์สร้างทรัพย์  อาจารย์  ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 
10.  อาจารย์ ดร.วราภรณ์  แย้มทิม  อาจารย์  ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
11. อาจารย์ ดร.ระวี  สัจจโสภณ   อาจารย์  ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
12. อาจารย์ ดร.ฐณัฐ  วงศ์สายเช้ือ  อาจารย์  ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
13. อาจารย์ ดร.วิทัศน์  ฝักเจริญผล  อาจารย์  ภาควิชาครุศึกษา 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑาทิพย์ อัตตปัญโญ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
15. นางอัญชรี  แสงพฤกษ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป   ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
16. นางสาวกนกวรรณ  ใจรื่น   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
17. นางสาวปิยนันท์  เสนะโห   นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
18. นางสาวผจงจิต  ม่วงพารา   บุคลากร    ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
  

เร่ิมกิจกรรมเวลา 10.00 น. 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รศ.น.ท.ดร.สุมิตร  สุวรรณ  ได้กล่าวน าถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานวิจัยและงานบริการวิชาการ   โดยคณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ได้เชิญอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการด าเนินงานท้ังด้านการ
ขอทุนวิจัยและงานบริการวิชาการมาถ่ายทอดความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์กับตัวแทนภาควิชา หน่วยงาน 
และผู้สนใจท่ีเข้าร่วมโครงการในวันนี้  โดยก าหนดประเด็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ดังนี้ 
 1. ด้านการวิจัย 
    การขอทุนด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
     1.1 ทุนคณะ 
     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่อาจารย์ บุคลากรและนิสิตของคณะ 
จ านวนทุนและงบประมาณ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2558   
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   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 
   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 

       รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รศ.น.ท.ดร.สุมิตร  สุวรรณ  กล่าวว่าจากการประกาศให้ทุนอุดหนุน
การวิจัยและการตีพิมพ์ ครั้งท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2558  ซึ่งปิดรับสมัครขอทุนไปเมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 
2558  นั้น มีผู้ขอทุนดังนี้ 
 1. ขอทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์นิสิตบัณฑิตศึกษา จากภาคพลศึกษาและกีฬา  ทุนละ 5000 บาท  
จ านวน  1 ทุน   
 2. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท จ านวน 3 ทุน ทุนละจ านวน 2500 บาท 
 3. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ บทความวิจัยระดับชาติ ผศ.ดร.พินดา  วราสุนันท์ 2 เรื่อง เรื่องละ 5,000 บาท   
 
สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   เก่ียวกับทุนสนับสนุนจากคณะศึกษาศาสตร์ 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 
 1.  เรื่องนโยบายของคณบดี  นั้นงานใดถึงเป็นผู้ร่วมวิจัย  หากสามารถนับประโยชน์ในงานของคณะได้  
จะนับใหท้ั้งหมด 
 2.   การขอทุนตีพิมพ์  ต้องไปตีพิมพ์ก่อนถึงจะมาขอทุนประเภทตีพิมพ์ได้  ถ้าทุนวิจัยสามารถขอเป็นทุน
วิจัยได้เลย 
 
 1.2  ทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KURD)  และ  ทุนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)    
  รองคณบดีฝ่ายวิ จัยและบริการวิชาการให้ข้อมูลเรื่องกระบวนการ ขอทุนมหาวิทยาลัย ทุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KURDI)  และ  ทุนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดังนี้ 
  1.  ในการขอทุนสนับสนุนเมื่อเข้ากระบวนการพิจารณาของมหาวิทยาลัยแล้ว จากนั้นมหาวิทยาลัย
จะส่งเสนอ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วจึงจะประกาศเป็นทุนจาก
งบประมาณแผ่นดินประจ าปี   
   2.  ปงีบประมาณ 2558  ภาคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  ได้รับทุน 4 เรื่อง ภายหลังได้มีมติ 
ให้หน่วยงานรับผิดชอบ 1 ใน 4 ส่วน  ในส่วนของคณะออกให้จะใช้ทุนจากกองทุนวิจัย  2 ใน 3  อีก 1 ส่วนใช้จาก
ภาควิชามีเงินเข้าปีละประมาณ 200,000 บาท ถ้าปีใดได้รับทุนจาก KURDI มาก จะลดทุนคณะลง แต่ถ้าปีใด ได้รับ
ทุน KURDI น้อย จะประกาศเพิ่มทุนของคณะมากขึ้น 
  3.  ทุนของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งบประมาณป ี2559  ประกาศรับทุน 1 ก.ค.58 
ถึง วันท่ี 14 ส.ค. 58     
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  4. ในปีงบประมาณ 2558 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้ทุนวิจัยเกิน 3.5 ล้าน   ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก 
 
สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
เก่ียวกับการขอทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KURDI)  และ ทุนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
 อาจารย์ ดร. ฐณัฐ   วงศ์สายเชื้อ  แลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่องการเข้ารับฟังเกณฑ์และเงื่อนไขการรับทุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  เมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม  2558  
ดังนี้  
 1.  การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของ (วช.) เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่เข้าเป็นผู้ร่วมในงานวิจัย 
 2.  เกณฑ์พิจารณาตรงตามยุทธศาสตร์ของคณะของมหาวิทยาลัย ของแต่ละสาขาหรือไม่  ถ้าน าไปใช้
ประโยชน์ได้ได้รับการไปพิจารณาเป็นพิเศษ 
 3.  พิจารณาคุณสมบัติของนักวิจัยซึ่งแต่ละสาขาเกณฑ์การพิจารณาก็จะแตกต่างกันออกไป  
 4.  แนะน าให้เข้าร่วมฟังด้วยตนเองหากมีการเชิญให้เข้ารับฟัง แต่ต้องลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าก่อนวัน
ปิดรับสมัคร เพราะใกล้หมดเขตรับสมัครมีคนลงทะเบียนจ านวนมากอาจจะมีปัญหาระบบลงทะเบียนออนไลน์ได้ 
 5.  รัฐบาลมีมาตรการเชิงภาษีเพื่อจูงใจ  เรื่องค่าลดหย่อน "เงินบริจาค" กองทุนวิจัยการลดหย่อนภาษี 
มีประมาณ 4 กองทุนเข้าร่วมโครงการ ท้ังนี้รอยืนยันอีกครั้ง  
 6.  การยื่นขอทุนวิจัยแนะน าให้ยื่นล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ไม่ควรยื่นใกล้วันส้ินสุดเจอปัญหา 
เวปไซด์ล่ม  ซึ่งจะท าให้เสียเวลาการยื่นออกไปอีกในปีถัดไป 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   
 1.  แนะน าให้นักวิจัยรุ่นใหม่ให้เริ่มขอทุนของคณะ และทุนมหาวิทยาลัยก่อน  
 2.  ในแผนจะต้องมีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ต่างๆ 
 3.  ร่วมท างานวิจัยร่วมกับนักวิจัยต่างสถาบัน 
 4.  มีการท างานร่วมกันระหว่างนักวิจัยเก่าและใหม่ 
 5.  หัวหน้าโครงการต้องเป็นผู้เคยได้ทุน(วช.)มาก่อน ในปีต่อไปจึงไปเป็นหัวหน้าโครงการ จะมีโอกาสได้ทุน 
 6.  งานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 7.  เนื้อหาสาระการยื่นข้อเสนอ ต้องอยู่ในกรอบการวิจัยท่ีก าหนด  
 8.  การขอทุนวิจัยเอกสารที่ส่งขอทุนต้องเป็นลายเซ็นจริงท้ังหมด 
 
ค าถาม  - อ.วิทัศน์  ฝักเจริญผล  ทุนวิจัยโดยส่วนใหญ่กรอบระยะเวลาวิจัยที่เกินระยะเวลา 1 ปี  ได้หรือไม่ 
   สรุปความคิดเห็นต่อค าถามจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้ 
 1.  ระยะเวลาท าวิจัยไม่สามารถท าเกิน 1 ปี ได้ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับกระบวนการการใช้งบประมาณ
แผ่นดิน  สามารถขอขยายระยะเวลาได้เล็กน้อย  ท่ีประชุมแนะน าให้ขอทุนเป็นโครงการต่อเนื่อง     
 2.  สามารถเขียนแผนงานวิจัยต่อเนื่องไว้ได้ เพื่อท่ีจะสามารถท างานวิจัยได้หลายปี    
 3.  การประกาศรับข้อเสนอขอทุนในเดือน กรกฎาคม -สิงหาคม  และจะประกาศ ให้ เดือนมิถุนายน  
ของปีถัดไป 
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 1.3  พิจารณากรอบการเสนอขอทุนวิจัย ด้านการพัฒนาการศึกษาไทย 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเสนอให้ผู้เข้าร่วมโครงการพิจารณากรอบการวิจัยให้พิจารณาเพื่อ
การขอทุนวิจัย  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนใจ แสะสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ดังนี้ 

 กรอบที่ 1 วิจัยและพัฒนาระบบด้านการศึกษา   
 1.13  การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย เพื่อจัดการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ 
 1.14   การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  
  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันแบบผสมผสาน    
 1.21  การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีออกนอกระบบ 
        รองศาสตราจารย์ น.ท.ดร.สุมิตร  สุวรรณ  สนใจการวิจัย เรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยท่ีออกนอกระบบ  เฉพาะด้านการบริหารงานบุคคล ศึกษาจากมหาวิทยาลัยท่ีออกนอกระบบไปแล้ว
สัก 3 แห่ง  เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อศึกษาแนวข้อ
ปฏิบัติแนบการบริหารท่ีดี  การบริหารงานบุคคลทีดีเพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติท่ีดีให้มหาวิทยาลัยในก ากับได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน  โดยการศึกษาท้ังด้านเอกสารและการพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
  
 กรอบที่ 2  การวิจัยและพัฒนาคุณภาพบุคคลส าหรับผู้รับผิดชอบการขับเครื่องระบบส าหรับผู้บริหาร
และครูอาจารย์   

 กรอบที่ 3  การวิจัยพัฒนาส่งเสริมการใช้การวิจัยและการใช้ผลการวิจัย 

        การวิจัยเพื่อการวัดผลประเมินผล    
 3.3 ระบบ ICT การพัฒนาความส าเร็จรายบุคคล 
 3.4 การวิจัยบุคลากรส านักงาน  หัวหน้าส านักงานเลขานุการ พยายามเชิญชวนบุคลากรในส านักงาน
เลขานุการท าวิจัย  แต่ยังไม่มีบุคลากรสนใจเท่าท่ีควร 
 3.8 ยกระดับโรงเรียนขนาดเล็ก และการศึกษาทางไกล  ศึกษาข้อจ ากัดในการศึกษา  
 
 กรอบที่ 4  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
 5.5 การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
 5.6 ความต้องการก าลังคนระดับอุดมศึกษา 
 
   1.4  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอประเด็นอื่นๆ   

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  รศ.น.ท.ดร.สุมิตร  สุวรรณ  ได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 1.  ได้แจ้งระดับการให้ทุนมี 3 ระดับ ดังนี้ 
  1.1 ระดับคณะ โรงเรียนสาธิตฯ ขอไม่ได้เนื่องจากเป็นเงินค่าลงทะเบียนของนิสิต แต่โรงเรียนสาธิตฯ
สามารถใช้ระเบียบขอทุนของโรงเรียน   
  1.2  ทุนของสถาบันวิจัย (KURDI) ใช้งบประมาณแผ่นดิน ทุกคนมีสิทธิขอทุนนี้  
     1.3  ทุนจากหน่วยงานด้านการวิจัย ได้แก่ ทุนจาก ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC4QFjACahUKEwjr2t21hPbHAhUGCI4KHUKCCaU&url=http%3A%2F%2Fwww.nrct.go.th%2Fth%2Ftabid%2F78%2FarticleType%2FCategoryView%2FcategoryId%2F5%2F.aspx&usg=AFQjCNEuXeufsnGnSzRHS_AuemCwsvdviw&bvm=bv.102537793,d.c2E
http://academic.trf.or.th/
http://academic.trf.or.th/
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ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)    
 2.  ความก้าวหน้าทางวิชาการของสายวิชาการและสายสนับสนุน 
      2.1  สายวิชาการ การสนับสนุนให้อาจารย์ได้ต าแหน่งทางวิชาการ ใช้มาตรการเชิงบวก ต่อไปใช้
มาตรการที่อาจารย์จะต้องได้ ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายใน 5 ปี ต่อให้อีก 2 ปี ต าแหน่ง รอง
ศาสตราจารย์ ภายใน 7 ปี ต่อให้ อีก 2 ปี ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ภายใน 15 ปี ระหว่างต่อ ไม่ขึ้นเงินเดือน 
และถ้าท าไม่ได้ตามก าหนดไม่ต่อสัญญา  
      2.2  อาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ ขอต าแหน่งทางวิชาการดังนี้ 
    -  อาจารย์ที่มีวิชาสอน  ขอต าแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้ 
    -  อาจารย์ที่ไม่มีวิชาสอน ขออาจารย์ช านาญการ อาจารย์เช่ียวชาญ อาจารย์ช านาญการพิเศษ 
      2.3 ฝ่ายสนับสนุน ประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงาน / ระดับช านาญงานพิเศษ 
 3.  การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย กับการเรียนการสอน ให้หัวหน้าโครงการแจ้งและ
รายงานการบูรณาการตามท่ีระบุไว้ในโครงการด้วย 
 4.  โครงการพัฒนาวิชาการ  โครงการท่ีหารายได้ ท้ังงานวิจัยและงานฝึกอบรม ถ้าหัวหน้าโครงการ เป็น
อาจารย์ในภาควิชา และท าในนามภาควิชา ผู้ประสานงานภาควิชาต้องเป็นคนอ านวยความสะดวก แต่ถ้าท าในนาม
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ  ผู้ประสานงานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการจึงจะเป็นผู้ด าเนินการให้ 
 5.  การเปิดโครงการบริการวิชาการ ส านักงานบริการวิชาการ ไม่ควรก าหนดจ านวนโครงการว่าถ้าไม่ปิด
โครงการเกิน 10 โครงการท้ังคณะไม่สามารถเปิดโครงการใหม่ได้  นั้นไม่เห็นด้วย เนื่องจากไปกันสิทธิของอาจารย์ท่ี
โครงการไม่ถึง 10 ต้องช้ีแจงถึงจะเปิดโครงการได้  หากจากตามหรือลงโทษเห็นควรติดตามกับผู้ท่ีไม่ปิดโครงการ
โดยตรง  การท่ีก าหนดเกณฑ์นี้ท าให้เปิดโครงการไม่ได้ มีผลใหเ้กิดความล่าช้าในการด าเนินโครงการ 

 หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ (อาจารย์ธีรศักด์ิ  สร้อยคีรี)  
 1. สนใจเรื่องการรูปแบบการเรียนการสอน แบบ STEM มาทดลองใช้กับโรงเรียนสาธิต 
 2. สนใจศึกษาครูตาม ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จะลงนามท าความร่วมมือกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ในวันท่ี 9 กรกฎาคม 2558 นี้ 
  3. การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาครูจากกระทรวงศึกษา บางครั้งจะไม่ถึงคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  มหาวิทย า ลัย เกษตรศาสตร์  ก าแพงแสน   แ ต่จะถึ ง เฉพาะคณะ ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

   รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา แลกเปล่ียนเรียนรู้ดังนี ้
 1.  เสนอให้สร้างกระบวนการติดตามการท างานวิจัยและบริการวิชาการตามเกณฑ์ของการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 2.  ให้ข้อสังเกตเรื่อง การท างานวิจัยของอาจารย์บางรายบางครั้งมีผลกระทบต่อเวลาการเรียนการสอน 
อ้างอิงจากผลการประเมินการสอนจากนิสิต 
   

   

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwj7k922jfbHAhXLBo4KHdnTAoI&url=http%3A%2F%2Fwww.obec.go.th%2F&usg=AFQjCNGZylyjO9d-nEXz-s32kHaxPk7PXg
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwj7k922jfbHAhXLBo4KHdnTAoI&url=http%3A%2F%2Fwww.obec.go.th%2F&usg=AFQjCNGZylyjO9d-nEXz-s32kHaxPk7PXg
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ภาพกิจกรรม 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

“งานวิจัยและบริการวิชาการ” 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

วันอังคารที่  7  กรกฎาคม  2557  เวลา  10.00 น. - 12.00 น. 
ณ  ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  (รศ.น.ท.ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

หัวหน้าโครงการ 
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ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้งานวิจัยและบริการวิชาการ 

วันอังคารที่  7  กรกฎาคม  2557   

ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
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คณะผู้จัดท า 

 

 

หัวหน้าโครงการ/ทีป่รึกษา 

 รองศาสตราจารย์ น.ท.ดร.สุมิตร  สุวรรณ 

 

รวบรวมและเรยีบเรยีง 

 นางอัญชรี  แสงพฤกษ ์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

 

 

 

 


