
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

ครั้งที่ 1/2556 
วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕6 เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๑ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

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

ผู้มาประชุม 
๑. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานกรรมการ  

 ๒. หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา กรรมการ 
๓. หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
๔. ผศ.มยุรี  ถนอมสุข กรรมการ 
๕. ผศ.สมบุญ  ศิลป์รุ่งธรรม กรรมการ 
๖. นางสาวกุลธิดา  นุกูลธรรม กรรมการ 
๗. นางทัศตริน  วรรณเกตุศิริ กรรมการ 
๘. นางสาวปิยนันท์  จันทร์สี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน กรรมการ (ติดราชการ) 
๒. หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา กรรมการ (ติดราชการ) 
๓. อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ (ติดราชการ) 
 วิทยาเขตก าแพงแสน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
๔. ผศ.รุจิราพร  รามศิริ กรรมการ (ติดราชการ) 
๕.  ผศ.ณัฐฐิญา  จิตรฉ  า กรรมการ (ติดราชการ) 
๖. นางสาวสิรีรัตน์  เชษฐสุมน กรรมการ (ติดราชการ) 
๗. นางสาวจุฑาทิพย์  ถาวรรัตน์ กรรมการ (ติดราชการ) 
๘. นายสมเกียรติ  ศรีอนันตคม กรรมการและเลขานุการ (ติดราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายฐญัฐ  วงศ์สายเชื้อ                                             รองหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 
 ๒. นางอัญชรี  แสงพฤกษ์          เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป   ผู้ประสานงานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ  

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ 
  รองศาสตราจารย์นาวาอากาศโท ดร. สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมแล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

 วาระท่ี ๑.๑  โครงการพี่เลี้ยงพาท าวิจัย  
   ประธานแจ้งให้ทราบว่าคณะท างานโครงการ “พี เลี้ยงพาท าวิจัย” จะจ่ายค่าตอบแทนในวันพุธที   
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖   
 ที่ประชุมรับทราบ 
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 วาระท่ี ๑.๒  ผลการพิจารณาความดีความชอบ 
  ประธานแจ้งให้คณะกรรมการทราบ เรื องเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ  ภาควิชาจะ
พิจารณาจากผลงานตามภาระงานตามเกณฑ์ปกติ ๔ ด้าน คณะฯ จะพิจารณาในภาพของผู้ที มีผลงานโดดเด่นใน
แต่ละด้าน ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการจะพิจารณาเพื อเติมให้ผู้ที มีผลงานโดดเด่นในแต่ละด้านตามดัชนีประกัน
คุณภาพ จ านวน 3 ข้อ ดังนี้ 
  ๑. จ านวนเงินที หาเข้ามาได้ ใครที หาเงินจากแหล่งทุนภายนอกมาได้มากถือว่ามีผลงานโดดเด่น 
ซึ งตามดัชนีประกันคุณภาพคณะฯจะต้องหาเงินจากแหล่งทุนภายนอกเข้ามาไม่ต  ากว่าปีละ 3.5 ล้านเฉลี ยจะต้อง
ไม่ต  ากว่า 6 หมื นบาทต่อคน 
  ๒. ผลงานถูกน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง หรือมีผู้น าผลงานวิจัยไปใช้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ เช่น ผลงานของ ดร.ทัศตริน  วรรณเกตุศิริ และ ดร.กุลธิดา  นุกูลธรรม เป็นต้น   
  นอกจากนี้อาจเสนอชื อผู้ที ร่วมการวิจัยและสนับสนุนกิจกรรมของคณะเข้าไปพิจารณาด้วยรวม 
ทั้งผู้ที มีการบูรณาการการเรียนการสอนและงานบริการวิชาการโดดเด่นด้วย  ในการประชุมในครั้งนี้เพื อสื อสาร 
ใหท้ราบเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบและขอความร่วมมือคณะกรรมการช่วยสื อสารให้ภาควิชาต่างๆ  
ได้เข้าใจตรงกัน 
 ที่ประชุมรับทราบ 

 วาระท่ี ๑.๓  ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 3760/2555 เรื อง แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์วิจัยและ 
                 บริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
 ที่ประชุมรับทราบ 

 วาระท่ี ๑.๔ ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 375/2556 เรื อง แต่งตั้งรองหัวหน้าศูนย์วิจัยและ 
    บริการวิชาการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
 ที ประชุมรับทราบ  

 วาระท่ี ๑.๔ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญ ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ เป็นวิทยากร 
   บรรยายให้กับอาจารย์เข้ามาใหม่ ซึ งถือว่าเป็นงานบริการวิชาการของภาคครุศึกษาด้วย  
 ที่ประชุมรับทราบ 

 วาระท่ี ๑.๕  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ  
     ติดราชการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได ้เนื องจากติดราชการเดินทางไป 
    เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรหาวิทยาลัย    
 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  
    ประธานฯ ขอให้คณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและ 

บริการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครั้งที  ๒/๒๕๕๕ เมื อคราวประชุมเมื อวันพฤหัสบดีที  ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ 
  ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 วาระท่ี ๓.๑ ติดตามการด าเนินโครงการ ๙ บวร 
  ประธานกล่าวว่า คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ฯ เคยให้นโยบายว่าหากภาควิชาด าเนินกิจกรรมหรือ
งานบริการวิชาการใดให้ค านึง ๙ ต าบล ในโครงการ ๙ บวรด้วย ถ้าภาควิชาหรืออาจารย์ในภาคได้ด าเนินการ
เกี ยวข้องกับโครงการ ๙ บวร ของวิทยาเขตก าแพงแสน ให้รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ ซึ งถือว่าเป็นการ
ประชาสัมพันธ์คณะศึกษาศาสตร์ฯ ด้วย 
  หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการกล่าวเสริมว่าจากที เคยติดตามท่านรองอธิการบดีวิทยาเขต
ก าแพงแสนไปร่วมกิจกรรมโครงการ ๙ บวร ซึ งท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสนเคยให้นโยบายว่าถ้า
หน่วยงานใดหรือคณะใดที มีโครงการที เกี ยวข้องกับโครงการ ๙ บวร สามารถขอการสนับสนุนไปยังวิทยาเขต
ก าแพงแสน เช่น รถรับ-ส่ง พืชพันธุ์ต่าง ๆ   
  ประธานแจ้งเพิ มเติมว่า รองอธิการบดีเคยขอความร่วมมือจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ให้จัดท าโครงการนิสิตจิตอาสาเพื อสอนเสริมหรือสอนการบ้านให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในโครงการ ๙ บวร 
ในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนวันละ ๑ ชั วโมง ซึ งต้องขอความร่วมมือนิสิตจากภาคครุศึกษา และชมรมเก่งดีมีสุข และ
จะของบประมาณสนับสนุนจากคณะฯ และวิทยาเขตก าแพงแสน เพื อเป็นค่าอาหารว่าง ค่าเดินทาง และขอให้
คณะฯ ให้การสนับสนุนรถยนต์ รับ-ส่ง เพื ออ านวยความสะดวกในการเดินทาง  โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการรับที จะเขียนโครงการให้ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องพิจารณา 
 วาระท่ี ๔.๑   การจัดสรรทุนวิจัยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
       ประธานเสนอให้ที ประชุมพิจารณาเรื องการติดตามอาจารย์ผู้ที ได้รับทุนจากทางคณะ ทุนละ 
10,000 บาท ในการท าวิจัย 1 ปี มีงานวิจัยหลายเรื องเกินระยะเวลา จะมอบหมายให้ผู้ประสารนงานศูนย์วิจัย
และบริการวิชาการ สรุปข้อมูล ณ ปัจจุบันว่าท่านใดส่งแล้วท่านใดยังไม่ส่ง แล้วติดตามผู้ที ยังไม่ส่งหากท่านใดเกิน
ก าหนด หรือ ครบ 1 ปีแล้ว ให้ท าหนังสือทวงถามติดตามไปยังหัวหน้าภาควิชาได้เลย 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ   

 วาระท่ี ๔.๒  อัตราค่าบริการการพัฒนาวิชาการ 
        ประธานรายงานให้ที ประชุมว่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ได้ประกาศ เรื อง แบ่งสัดส่วน
เงินค่าอ านวยการโครงการพัฒนาวิชาการให้หน่วยงานระดับคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ณ วันที  ๒๖ 
กันยายน ๒๕๕๖ ซึ งได้แบ่งสัดส่วนเงินค่าอ านวยการโครงการพัฒนาวิชาการที เหลือร้อยละ ๘๐ ให้กับหน่วยงาน
ระดับคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ หลักจากหักให้ส่วนกลางมหาวิทยาลัยร้อยละ ๒๐ แล้วดังนี้ 
       ๑. ภาควิชาต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ   ร้อยละ  ๓๐ 
       ๒.  ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ    ร้อยละ  ๓๐  
       ๓.  ส านักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   ร้อยละ  ๒๐  
       ประธานกล่าวเสริมว่าในกรณีที หัวหน้าโครงการท าในนามศูนย์วิจัยฯ ทางศูนย์วิจัยจะได้เงินค่า
อ านวยการในสัดส่วน ข้อ ๑ ร้อยละ ๓๐ และข้อ ๒ ร้อยละ ๓๐  รวมเป็น ร้อยละ ๖๐  
       ดร.ทัศตริน  วรรณเกตุศิริ ได้สอบถามถึงส่วนแบ่งค่าอ านวยการที ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการได้รับ
มีที และสนับสนุนนักวิจัยอย่างไรบ้าง 
       ดร.ฐณัฐ  วงศ์สายเชื้อ ได้ให้ข้อมูลเพิ มเติมว่าที มาในการแบ่งสัดส่วนค่าอ านวยการโครงการบริการ
วิชาการนั้นเพื อเป็นการจัดหาทุนภายในส าหรับนักวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ฯ หรือผู้ที ประสบปัญหาเรื องแหล่ง
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ทุนในการวิจัยเพื อช่วยกระตุ้นให้นักวิจัยที ไม่มีทุนจากแหล่งทุนภายนอกสามารถมาขอทุนวิจัยจากคณะ
ศึกษาศาสตร์ฯ เพื อจะได้มีผลงานทางวิชาการ และเกิดความก้าวหน้าในหน้าที การงาน 
  หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ กล่าวเสริมว่าขณะนี้ศูนย์วิจัยได้ปรับและแก้ไขระบบที ล่าช้าให้มีการบริหาร
จัดการที ดีและเร็วขึ้นทั้ง เรื องการเบิกจ่ายเงินโครงการ เรื องงานเอกสารธุรการ รวมทั้งยังให้การสนับสนุน
โครงการวิจัย นักวิจัย และโครงการบริการวิชาการ ในการอ านวยความสะดวก เช่น รับ -ส่ง โทรศัพท์ โทรสาร 
เรื องการเบิกจ่ายเงินโครงการ โดยจะประสานงานให้ตั้งแต่แต่เริ มโครงการจนเสร็จสิ้นโดย   
  ประธานฯ กล่าวเสริมว่า อาจารย์ผู้สอนท่านใดถ้าภายใน 5 ปี ยังไม่ได้ต าแหน่งทางวิชาการเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะต้องถูกยกเลิกสัญญาจ้าง ประธานฯ ได้เสนอให้ที ประชุมพิจารณา เรื อง การแบ่งสัดส่วน
ค่าอ านวยการในกรณีที จัดโครงการบริการวิชาร่วมกันระหว่างศูนย์วิจัยและบริการวิชาการกับภาควิชาหรือ
หน่วยงานอื น  
        หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ เสนอให้พิจารณา 2 รูปแบบดังนี้  
        รูปแบบที  1  ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ รับเป็นผู้ด าเนินการทั้งหมด โดยศูนย์วิจัยฯ จะคิด
ค่าใช้จ่ายในการจัด หากได้ก าไร ผลก าไรมอบให้เจ้าของโครงการหรือผู้ว่าจ้าง หากขาดทุนทางเจ้าของโครงการ 
ภาควิชาหรือผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับการขาดทุนนั้น 
        รูปแบบที  2  ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการร่วมกันกับภาควิชาหรือผู้ว่าจ้าง เมื อมีผล
ก าไรแบ่งกันตามจัดส่วนที ตกลงกันในเนื้องานและภาระงานของโครงการที แตกต่างกันไป  

 มติที่ประชุม  ที ประชุมพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นชอบตาม 2 รูปแบบตามเสนอ ให้หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ยกร่างข้อตกลงนี้น าเสนอที ประชุมคณะกรรมการคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์พิจารณาเพื อให้ความเห็นชอบก่อนประกาศเป็นข้อตกลงให้ใช้ต่อไป 

 วาระท่ี ๔.๓ โครงการสังเคราะห์งานวิจัยคณะ 
  ประธานฯ กล่าวว่ารองคณะบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเคยให้ความเห็นว่าควรให้มีการ
สังเคราะห์ผลงานวิจัยของคณะฯ ด้วย จากนั้นประธานฯ ไดเ้สนอต่อที ประชุมว่าในการสังเคราะห์ผลงานวิจัยของ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ นี้ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการจะเป็น
ผู้ด าเนินการให้ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 วาระท่ี ๔.๔  การติดตาม ประเมินผล และทบทวนแผนงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
          ประธานฯ กล่าวว่าโครงการวิจัยเมื อได้รับทุนโดยเฉพาะโครงการวิจัยที ได้รับจากแหล่งทุน
ภายนอก ส่วนใหญ่รายงานและส่งไปยังงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ งบางครั้งไม่ได้แจ้งผ่านและไม่ได้รายงาน
มายังรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการท าให้ไม่ทราบ ดังนั้นจึงเสนอที ประชุมว่าต่อไปขอให้รายงานให้รอง
คณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทราบด้วย เพื อรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่
ลงในเวปไซด์ของคณะฯ ภารกิจของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการเป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการ ซึ งมีทั้งคิด
ค่าบริการและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ มเติมกับหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการ
วิชาการได้โดยตรง นอกจากนี้ศูนย์วิจัยฯจะท าหน้าที อ านวยความสะดวกให้ นักวิจัยสามารถมาใช้เป็นที ท างาน  
โดยศูนย์วิจัยฯ จะต้องเตรียมอุปกรณ์และสิ งอ านวยความสะดวกไว้ให้บริการ เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะท างาน  
ฉากกั้นห้องเพื อความเป็นสัดส่วน เสนอให้ขอจัดซื้อเป็นงบด าเนินการของศูนย์วิจัยฯ โดยขอปรับแผนใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 หากไม่ทันให้ระบุในแผนปี งบประมาณ พ.ศ. 2557  



~ ๕ ~ 
 

  หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการรายงานผลการด าเนินงานบริการวิชาการที ศูนย์วิจัยและ
บริการวิชาการได้เริ มด าเนินการตั้งแต่ เดือน กันยายน ๒๕๕๕ ถึง เดือนเมษายน ๒๕๕๖ เพื อทราบ  
ดังรายละเอียดที ประกอบในวาระการประชุมแล้วนั้น เสนอให้ที ประชุมพิจารณา ดังนี้ 
  ๑. แผนในการด าเนินการด้านการบริการวิชาการของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการในช่วงเริ มต้น 
ในปีพ.ศ. 2556 นี้ ถือว่าเป็นช่วงทดลองระบบ ทั้งในด้านการจัดการ งานเอกสาร งานธุรการ ระบบการเงิน ซึ ง
ในการด าเนินงานเมื อพบปัญหาและอุปสรรค์จะน ามาเป็นแนวทางในการวางระบบและแก้ไขต่อไป ส าหรับในปี 
พ.ศ. 2557 มีโครงการบริการวิชาการที ได้วางแผนไว้ประมาณ 50 โครงการ ซึ งกลุ่มเป้ามีทั้ง อาจารย์และ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บุคลากรในองค์กรภายนอกทั วไป 
  ๒.  คณะกรรมการบริหารศูนย์  จะขอความร่วมมือจากแต่ละหน่วยงานของคณะฯ เช่นตัวแทน
จากภาควิชาต่างๆ มาร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เพื อร่วมกันเสนอแผนการด าเนินงาน และเสนอแนะ
แนวทางการบริหารงานร่วมกัน  
  ๓.   โครงการบริการวิชาการ ส่วนใหญ่เกิดจากความถนัดหรือความช านาญเฉพาะด้านของ
วิทยากรแต่ละคน ซึ งศูนย์วิจัยฯ จะเรียนเชิญผู้ที มีความช านาญในแต่ละด้านเพื อมาเป็นที ปรึกษาให้กับศูนย์วิจัยฯ 
ด้วย 

 มติที่ประชุม พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นชอบตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  

วาระท่ี ๕.๑  วาระของการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการฯ   
   ประธานฯ แจ้งว่าวาระของการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ชุดปัจจุบัน จะครบวาระตามพร้อมวาระของท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์คน
ปัจจุบัน ในวันที  13 มิถุนายน 2556 นี้  

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

เลิกประชุม 
เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
      
    
  
 
 
 
 
  
 

 
(นางอัญชรี  แสงพฤกษ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 

(นายสมเกียรติ ศรีอนันตคม)         
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


