
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 
วันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๑ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

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

 
ผู้มาประชุม 

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

๒. หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา    กรรมการ 
๓. หัวหน้าภาควชิาครุศึกษา      กรรมการ 
๔. หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ    กรรมการ 
๖. ดร.จุฑาทิพย์  ถาวรรัตน์      กรรมการ 
๗. ดร.กุลธิดา  นุกูลธรรม      กรรมการ 
๘. นายสมเกียรติ ศรีอนันตคม     กรรมการและเลขานุการ 
๙. นายนัฐพล  กาญจนศูนย์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๑๐. นางสาวปิยนันท์  จันทรส์ี     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑. นางสาวฐิติยา  แย้มนิ่มนวล     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์    ติดราชการ 
๒. หัวหน้าภาควชิาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  ติดราชการ 
๓. อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ติดราชการ 
 วิทยาเขตก าแพงแสน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
๔. ผศ.ณัฐฐิญา  จิตรฉ่ า      ติดราชการ 
๕. ผศ.รุจิราพร  รามศิริ      ติดราชการ 
๖. ผศ.ดร.มยุรี  ถนอมสุข      ติดราชการ 
๗. ดร.อัจฉรา  ปุราคม      ติดราชการ 
๘. ดร.สิรีรัตน์  เชษฐสุมน      ติดราชการ 
๙. ดร.ทัศตริน  เครือทอง      ติดราชการ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปประจ าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ  
  ประธาน แนะน าเจ้าหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ชื่อนางสาวฐิติยา แย้มนิ่มนวล ได้มาปฏิบัติ
หน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕๕ ท าหน้าที่ประสานงานให้กับอาจารย์ในเรื่องโครงการวิจัย โครงการ
บริการวิชาการ รวมถึงแหล่งทุนภายในและภายนอก 
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๑.๒ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการบูรณาการเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ก าแพงแสน 
  ประธาน แจ้งว่า คณบดีได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในอ าเภอก าแพงแสน ซ่ึงเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการ ๙ บวร โดยการริเริ่มของ อ.ง่ายงาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน เพ่ือการสร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนาพ้ืนที่ในอ าเภอก าแพงแสน และกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 

๑.๓ ระเบียบทุนอุดหนุนการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ประธาน แจ้งให้ทราบว่าระเบียบทุนอุดหนุนการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พ.ศ. 
๒๕๕๔ ได้มีการแก้ไขและประกาศใช้แล้ว โดยดูได้จากเวปไซต์ของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ  
 ๑.๔ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีหน้าที่
พิจารณาโครงการวิจัยของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร์ 

 ๑.๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์กับ
ส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต ๙ (จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม) สพม.๙ 

  ประธาน แจ้งให้ทราบว่า คณบดีจะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์กับส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเขต ๙ (จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัด
นครปฐม) ในวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ซึ่งด าเนินงานตามแผนเชิงรุกที่ได้แสดงวิสัยทัศน์
ต่อสภามหาวิทยาลัย โดยการท าความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น 

 ๑.๖ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
(เพิ่มเติม) 
  ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เพ่ิมเติมอีก ๓ ท่าน คือ ดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนางสาวฐิติยา แย้มนิ่มนวล 

วาระที่ ๒ รับทราบรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ 
 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา 
 ๓.๑ การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับบุคลากร 

 ประธาน แจ้งว่าได้ด าเนินการอนุมัติวิจยัและบริการวิชาการผ่าน ๓ โครงการ ดังนี้ 
๑) โครงการรวมพลคนรักงานวิจัย เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการระดมความคิดเห็นของ

อาจารย์ในการพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกัน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่งคาดว่าจะเปิดรับโครงการวิจัยประมาณเดือน
สิงหาคม – กันยายน ที่ประชุมมีมติให้ก าหนดวันในด าเนินกิจกรรมในวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา 
๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประธานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและ
บริการวิชาการ ด าเนินการท าหนังสือขอเรียนเชิญอาจารย์ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการรวมพลคนรักงานวิจัยและ
จัดท าปฏิทินช่วงเวลาการขอรับทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น วช., สกว. และ KURDI แล้วประกาศไว้ที่บอร์ดหน้า
ห้องศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 
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๒) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับบุคลากร ที่ประชุมมีมติให้ท าการส ารวจความสนใจ
ของอาจารย์ทุกท่านว่าต้องการเข้าร่วมหรือไม่ หากต้องการจะให้เรียนเชิญใครมาเป็นวิทยากร 

๓) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยกับโรงเรียน โดยการฝึกอบรมและเป็นพ่ีเลี้ยงใน
การท าวิจัยจนเสร็จสิ้น ๕ บท ร่วมกับครูในกลุ่มโรงเรียน ๙ บวร สพม.๙ และโรงเรียนสาธิตฯ ซึ่งอาจน าไปเสนอขอ
ต าแหน่งหรือความก้าวหน้าทางวิชาการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เก็บ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ท่านละ ๑,๐๐๐ บาท ใช้เวลาในการจัด ๒ วัน รับผู้เข้ารับการอบรมจ านวน ๓๐ คน 
โดยประธานได้มอบหมายให้ ดร.กุลธิดา ก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป 

 ๓.๒ จ านวนทุนอุดหนุนการวิจัย 
  ที่ประชุมมีมติจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยตามระเบียบทุนอุดหนุนการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้  
   ๑) ทุนวิจัยเพ่ือสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์นิสิตบัณฑิตศึกษา ในระดับปริญญาโท จ านวน ๑ 
ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท และในระดับปริญญาเอก จ านวน ๑ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท  
   ๒) ทุนวิจัยเพ่ือการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จ านวน ๑ 
ทุน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท  
   ๓) ทุนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ จ านวน ๑ ทุน ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท  
   ๔) ทุนวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน ๑ ทุน ๆ ละ ๔๐,๐๐๐ 
บาท  
  ประธานมอบหมายให้ทางส านักเลขาท าประกาศรับสมัคร โดยมีระยะเวลาในการเปิดรับข้อเสนอ
โครงการวิจัย ไม่น้อยกว่า ๒ เดือน 
 ๓.๓ เกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัย 
   ประธาน ได้ร่างเกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัยโดยให้ที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
และให้เพ่ิมเรื่องค าแนะน าในการปรับปรุงและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ    

 ๓.๔ ติดตาม ประเมินผล และทบทวนแผนฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
ที่ประชุมได้มีการพิจารณาติดตาม ประเมินผล และทบทวนแผนฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้  
 ๑) การจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป็นทุนวิจัย ซึ่งทางคณะฯ ได้มีการจัดสรรทุนวิจัย 

ดังนี้ จ านวน ๑ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐, ๙,๙๖๒, ๑๒,๐๐๐ บาท และจ านวน ๒๙ ทุน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๖,๙๖๒ บาท โดยสามารถสนับสนุนอาจารย์ที่ได้เสนอขอทุนวิจัยทุกคน ซ่ึงที่ประชุมเห็นว่าใน
โอกาสต่อไปหากคณะมีงบประมาณมากข้ึนควรเพิ่มจ านวนเงินเพ่ิมขึ้น  

 ๒) การสนับสนุนพันธฺกิจด้านการวิจัย คณะได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการและได้จัดให้
มีเจ้าหน้าบริหารทั่วไปมาท าหน้าที่ประสานงาน มีการรวมกลุ่มนักวิจัยในการจัดท าชุดโครงการวิจัย รวมถึงการ
ท าระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยทั้งด้านแหล่งทุนภายในและภายนอก การเผยแพร่ผลงานวิจัยและระเบียบการ
ขอทุนสนับสนุนในเว็บไซต์ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าในปีงบประมาณที่ผ่านมาคณะได้รับงบประมาณการวิจัยจาก
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แหล่งทุนภายนอกน้อย เนื่องจากหลายหน่วยงานถูกตัดลดงบประมาณลง ในปีงบประมาณต่อไปคงต้องระดม
ความคิดในการจัดท าชุดโครงการวิจัยต่อไป 

 ๓) ประธานไดม้อบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ สรุปจ านวนทุนการวิจัยที่
ได้รับงบประมาณและให้ท าหนังสือติดตามโครงการวิจัยที่ครบก าหนดเวลาแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งรายงานการวิจัย  

๔) การประเมินประโยชน์และผลกระทบของการให้บริการวิชาการ คณะได้จัดสรรทุนวิจัยให้  
ดร.กุลธิดา ท าการศึกษาความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้ส่งรายงานการวิจัยแล้ว และให้  
ดร.จุฑาทิพย์ ท าการศึกษาความต้องการของชุมชน ซึ่งยังไม่ได้ส่งรายงานการวิจัย โดยที่ประชุมให้น าผลการวิจัยมา
พัฒนาโครงการบริการวิชาการต่อไป และคณะกรรมการแจ้งว่ายังไม่ได้รับข้อคิดเห็นในทางลบแต่อย่างไร 

 
วาระที่ ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
 ๔.๑ คณะได้เสนอโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการให้กับ อบต.ในอ าเภอก าแพงแสน
และใกล้เคียง ทั้งหมด ๓๘ แห่ง โดยเสนอไปโครงการละ ๑๕,๐๐๐ บาท เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๕๕ โดยยินดีรับสมัครเจ้าหน้าที่ในการเก็บข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญในการท าวิจัยในโครงการเพิ่มเติม 
 ๔.๒ ผศ.คมกริช ได้เสนอว่า โครงการบริการวิชาการส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ภาควิชา ในส่วนของคณะฯ สามารถสนับสนุนเพิ่มเติมได้หรือไม ่ 
 ๔.๓ ดร.ชูวิทย์ ได้เสนอแนะว่า ควรท าโครงการวิชาการของคณะฯ โดยการบูรณาการทั้ง ๓ ภาควิชา
และหน่วยงานอื่น ๆ ลงไปในพ้ืนที่พร้อมกัน  
 ประธานไดร้ับข้อเสนอแนะในข้อ ๔.๒ และ ๔.๓ ไปเสนอต่อคณบดีในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ต่อไป 
  
ปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐น.   
 

  
           (นางสาวฐิติยา  แย้มนิ่มนวล) 
           ผู้จดรายงานการประชุม 
    
  
 


