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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

ครั้งที่ 1/2557 
วันพฤหัสบดีที่ 10  เมษายน  พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
 

-------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ปรึกษา 
 2.  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานกรรมการ  
 3.  หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน กรรมการ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์  ตันพิชัย (แทน) 
 4.  หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา กรรมการ 
 5.   หัวหน้าภาคพลศึกษาและกีฬา กรรมการ 

6.   หัวหน้าส านักงานเลขานุการ กรรมการ 
7.   รองศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์  ตันพิชัย กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.นันทรัตน์  เครืออินทร์ กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี  ถนอมสุข กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑาทิพย์  อัตตปัญโญ กรรมการ 
11.   อาจารย์ ดร.ฐณัฐ  วงศ์สายเชื้อ กรรมการ 
12.   อาจารย์ ดร.กุลธิดา  นุกูลธรรม กรรมการ 
13.  หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
14.  นางอัญชรี  แสงพฤกษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
15.  นางสาวปิยนันท์  จันทร์สี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน กรรมการ (ลาพักร้อน)  
2.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  ใจอารีย์ กรรมการ (ติดราชการ) 
3.   อาจารย์ ดร.ทัศตริน  วรรณเกตุศิริ กรรมการ (ติดราชการ) 
4.  อาจารย์ศุภวรรณ  วงศ์สร้างทรัพย์ กรรมการ (ติดราชการ) 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจริาพร  รามศิริ กรรมการ (ติดราชการ) 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
 วาระท่ี 1.1  ความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัยในภาคกลางตอนล่าง  
     ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็น เจ้าภาพ 
ในการหารือแนวทางความร่วมมือทางบริการวิชาการในกลุ่มหาวิทยาลัยภาคกลางตอนล่างจ านวน  7  สถาบนั  
โดยมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป วันที่ 18 เม.ย. 57 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 ที่ประชุม  รับทราบ  
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    วาระท่ี 1.2   แนวทางในการด าเนินการโครงการพัฒนาวิชาการ 
      ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ได้เชิญผู้อ านวยการส านัก
บริการวิชาการ มาประชุมหารือร่วมกันในการหาแนวทางการปรับปรุงด าเนินงานพัฒนาวิชาการ ซึ่งได้จัดท า
ขั้นตอนการท างาน ปรับขั้นตอน ระยะเวลาลดลง (รายละเอียดขั้นตอนการท างานดังเอกสารสารประกอบการ
ประชุม)  ให้ทดลองด าเนินการ 3 เดือน หากพบปัญหาให้แจ้งเพ่ือปรับปรุงแก้ไขต่อไป ส าหรับการออก
ใบเสร็จรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการให้ออกใบเสร็จที่คณะ      
     หัวหน้าส านักงานเลขากล่าวเสริมว่าการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ส านักงานวิทยา
เขตก าแพงแสน ได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ (Work Flow) และระยะเวลาในแต่ละข้ันตอนไว้แล้ว 

   ที่ประชุม  รับทราบ 
       
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 2/2556 

        ประธานคณะกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ครั้งที่ 2/2556 เมื่อคราวประชุม   
เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม  2557  
    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยมีการแก้ไข ดังนี้  
    หน้าที่ 1  รายชื่อ ผู้ไม่มาประชุม  ล าดับที่ 4  จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุตริาพร  รามศิริ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจริาพร  รามศิร ิ
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  วาระท่ี 3.1  งบสนับสนุนโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     สืบเนื่องจากนโยบายอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้เข้าพบหารือและ
รับทราบแนวทางกลุ่มงานวิจัยเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนงบประมาณใช้เงินรายได้
ส่วนกลาง มก. ส าหรับสนับสนุน โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและจัดสรรงบประมาณ คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวน 1 ล้านบาท ส าหรับกลุ่มวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นและสร้าง
ผลงานที่มีชื่อเสียง มีประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการให้กับคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้เสนอกลุ่มการวิจัยไป 5 กลุ่มสาขา คือ   
    1. กลุ่มนวัตกรรมทางการศึกษา     
    2. กลุ่มการพัฒนามนุษย์ ชุมชน สังคม และองค์กร 
    3. กลุ่มเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 
    4. กลุ่มพลศึกษาและกีฬา 
    5. กลุ่มการส่งเสริมสุขภาพ 
    ประธานคณะกรรมการเสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้ภาควิชาละ200,000 บาท 
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับศูนย์คุณธรรมฯ 200,000 บาท และศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา 200,000 
บาท โดยให้จัดท าแผนการด าเนินงาน ส่งภายใน 25 เมษายน 2557      
    คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอที่ประชุมเพ่ิมเติมว่างบประมาณอาจจะเฉลี่ยกัน
ภายในภาควิชาได้ แตอ่าจไม่ได้รับการจัดสรรทุกกลุ่มหากผลงานไม่โดดเด่นหรือไม่เข้าหลักเกณฑ์ โดยจะผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจ าคณะต่อไป 
 มติ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
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 วาระท่ี 3.2 จริยธรรมการวิจัย โครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่องผลการใช้โปรแกรมลดน้ าหนักโดยประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนเพื่อควบคุมความดันโลหิตในกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง ของ น.ส.ปวีณ์ภัส  
เศรษฐสิริโชติ 
    ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเนื่องจากการท าวิจัยเกี่ยวข้องกับมนุษย์จ าเป็นต้องมี
การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยด้วย จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  พิจารณาว่าเห็นควรให้ด าเนินการต่อหรือไม่ หากเห็นชอบจะได้ให้ด าเนินการต่อไป  
 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ 

 วาระท่ี 3.2  ติดตามประเมินผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ของคณะ  
    1.  การติดตามผลงานวิจัยของผู้ที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัย  
        ประธานฯ แจ้งจากการประชุมครั้งที่ 2/2556 ได้ติดตามผู้ที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัย
คณะ จ านวน 17 ราย ได้มีผู้ส่งรูปเล่มผลการวิจัยแล้ว ยังคงเหลืออีก 12 ราย จากรายการของฝ่ายการเงินแจ้งมา
ล่าสุดสรุป ณ วันที่ 10 เม.ย. 2557 พบว่า บางรายเกินระยะเวลาทีก่ าหนดมา 3 ปี เช่น ผศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษา
ภิรมย์โชค และ ผศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์ ไดส้่งรายงานวิจัยแล้ว แต่ยังพบในรายงานของการเงินว่าคงค้างเงินยืมอยู่
ขอให้ รศ.ดร.ประสงค์ ตันพิชัย ซึ่งเป็นผู้เข้าแทนจากภาควิชาที่เข้าประชุมในวันนี้ แจ้งให้ ผศ.ดร.อภิชาติฯ ติดต่อ
กับการเงินเรื่องการเคลียร์เอกสารและใบเสร็จด้วย ประธานเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาส าหรับล าดับที่ 1-4 
ในเอกสารประกอบการประชุมที่งานการเงินสรุป พิจารณาเนื่องจากเกินระยะเวลาส่งเอกสารหลักฐานทาง
การเงินและน าส่งรูปเล่มผลงานมาหลายปีแล้ว 
     หัวหน้าส านักงานเลขาให้ข้อสังเกตว่า ตามระเบียบการเงินหากเกินวันครบก าหนดตาม
สัญญายืมเงิน ขั้นตอนแรกงานการเงินจะท าหนังสือแจ้งทวงติดตามครั้งที่ 1 และหากยังไม่ด าเนินการตามก าหนด
ที่ระบุในหนังสือทวงติดตาม ครั้งที่ 2 ขั้นตอนแจ้งไปท าข้อตกลงกับกองการเจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่จะด าเนินการ
เรียบร้อยในการทวงถามครั้งที่ 1   
     คณบดีให้ข้อสังเกตว่า จากการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ
ภายใน 60 วัน ส าหรับผู้ที่ครบก าหนดเงินยืมในปี 2554 และในครั้งนี้ผู้ที่ได้รับทุนในล าดับที่ 1-4 ให้รีบด าเนินการ 
    2.  การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ของคณะ     
     ประธานฯ แจ้งว่าจากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2556 ได้จัดสรรทุนวิจัยไป 
จ านวน 8 ทุน มีอาจารย์ที่ได้รับทุน 3 คน ยังไม่ได้บันทึกในระบบข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้แก่  
ผศ.อรวรรณ์  ทองเพ่ิม  อ.ดร.สมบุญ  ศิลป์รุ่งธรรม  และ อ.ดร.กุลธิดา  เหมาเพชร ดังนั้นขอให้ภาควิชาแจ้ง
อาจารย์ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลด าเนินการด้วย เพ่ือจะได้ค านวณทุนวิจัยในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ต่อไป นอกจากนี้ยังได้จัดสรรทุนสนับสุนการตีพิมพ์จัดสรรไป 5 ทุน แบ่งเป็นทุนระดับชาติ 3 ทุนๆ ละ 5,000 
บาท และทุนระดับนานาชาติ 2 ทุนๆ ละ 10,000 บาท รวมจ านวนทุนที่ได้จัดสรรไปแล้ว 13 ทุน ใช้งบประมาณ 
จ านวน 185,000 บาท ซ่ึงตามแผนทีไ่ด้เอาวางไว้จะต้องจัดสรรทุนในปีงบประมาณนี้ จ านวน 20 ทุน   
    3.  จ านวนงบประมาณการวิจัยที่ได้รับ 
      ประธานฯ แจ้งว่า ในปีงบประมาณ 2557 ได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอก มก. เข้า
มาแล้ว 5 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6,617,474 บาท ดังนี้ 
     (1) ทุนจาก สกว. ของ ผศ.ดร.สันติ  ศรีสวนแตง จ านวน  2.09 ล้านบาท 
     (2) ทุนจากสถานฑูตญึ่ปุ่น ของ รศ.น.ท.ดร.สุมิตร  สวุรรณ จ านวน  3.4  ล้านบาท 
       (3) ทุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา ของ รศ.น.ท.ดร.สุมิตร  สุวรรณ จ านวน 100,000 บาท
       (4) ทุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา ของ ผศ.ดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา จ านวน 100,000 บาท    
     (5) ทุนจาก สกว. ของ ผศ.ดร.ทัศตริน  วรรณเกตุศิริ จ านวน 870,000 บาท    
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     (6) ทุนอุดหนุนวิจัย มก.งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 1 โครงการ ของ ผศ.ดร.ทัศตริน  
วรรณเกตุศิริ  จ านวน  300,000 บาท 
     นอกจากนี้ยังมีทุนทีอ่ยู่ระหว่างรอเซ็นต์สัญญาและรอพิจารณาอีกจ านวนหนึ่ง เช่น 
     (1) ส านักการกีฬา ของ รศ.ดร.บรรจบ  ภิรมย์ค า เกี่ยวกับการบริหารจัดการรูปแบบ
โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร  จ านวน 5.8 ล้านบาท 
     (2) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ของ รศ.น.ท.ดร.สุมิตร  สุวรรณ  เกี่ยวกับการประเมิน
ประสิทธิภาพสถานีต ารวจทั่วประเทศ จ านวน 1.9 ล้านบาท 
     (3) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช .) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) เรื่องการสร้างเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก  จ านวน 800,000 บาท 
     คณบดีให้ข้อสังเกตว่า ผลงานตีพิมพ์ของ รศ.ดร.สบสันต์  มหานิยม  และ ผศ.ดร.มยุรี  
ถนอมศรี  ไม่ปรากฏในฐานข้อมูล ขอให้ไปตรวจสอบข้อมูลด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
     ประธานให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยได้ซื้อโปรแกรม Scival Spotlight ประมาณ  
3 ล้าน เพ่ือวิเคราะห์ผลงานตีพิมพ์และได้ดูว่าผลงานตีพิมพ์อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือไม่ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยจะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยโลก 
 วาระท่ี 3.3 ติดตามประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยของคณะ  
     ประธานแจ้งว่า คณะฯ ได้มีการจัดห้องปฏิบัติการวิจัย คือ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ  
มาแล้ว 2 ปี เป็นแหล่งค้นคว้าผลงานวิจัย มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการวิจัยให้ในระดับหนึ่ง ซึ่งที่ประชุม
ได้เสนอให้ใช้ระบบสารสนเทศโดยการเขียนโปรแกรมให้ผู้ที่ต้องการผลงานวิจัยของคณะ กรอกรายละเอียดและ
เหตุผลทีน่ าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพ่ือจะได้ทราบว่าน าผลงานวิจัยไปใช้ด้านไหน เมื่อกรอกข้อมูลแล้วจึงยอม
ให้ดาวโหลด์ผลงานวิจัยทีเ่ป็นไฟล์ PDF ได้     

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ และมอบหมายให้นางสาวปิยนันท์  จันทร์สี  ด าเนินการเขียนโปรแกรมดังกล่าว 

 วาระท่ี 3.4 ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของงานบริการวิชาการ   
    ประธานแจ้งว่า ตามที่ได้มีการแบ่งสัดส่วนเงินค่าอ านวยการโครงการพัฒนาวิชาการใหม่ 
ตามระเบียบ ปี 56 ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดจะได้รับเงินค่าอ านวยการ ร้อยละ 30 ของเงินค่าอ านวยการทั้งหมด 
ดังนั้นถ้าหากงานเข้ามาทางภาควิชา  ภาควิชาจะต้องเป็นผู้ด าเนินการเอง แต่ถ้าเข้ามาทางศูนย์วิจัยและบริการ
วิชาการ ศูนย์วิจัยจะด าเนินการให้ตั้งแต่การขออนุมัติด าเนินโครงการ ขออนุมัติ เบิกเงิน จนถึงการปิดโครงการ 
ปัจจุบัน ซ่ึงศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ จะได้รับเงินค่าอ านวยการนี้ไป  
    หัวหน้าส านักงานเลขานุการ กล่าวเสริมว่า ตามที่ได้มีการก าหนดระยะเวลาในขั้นตอนการ
ด าเนินงานของงานบริการวิชาการ ขอให้หัวหน้าภาคพิจารณาโดยค านึงถึงระยะเวลาและขั้นตอนที่ส านักงาน
วิทยาเขตได้ก าหนดไว้ด้วย 
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมทบทวนติดตามและเสนอแนะเรื่องงานบริการวิชาการว่าภาควิชา
ได้ด าเนินการโครงการอะไรไปบ้าง มีประโยชน์หรือมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร และขอให้รายงานในการประกัน
คุณภาพการศึกษาต่อไปด้วย นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการเพ่ิมเติมว่า ขอให้ระมัดระวังในการลงพ้ืนที่ โดยการไป
สัญญาว่าจะให้สิ่งของกับชุมชนหรือโรงเรียนต่างๆ แล้วไม่ได้ด าเนินการตามสัญญา ซึ่งจะส่งผลต่อชื่อเสียงของ
คณะฯ   

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 วาระท่ี 3.5 ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ 
    ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาการด าเนินการโครงการตามแผนการปฏิบัติงานฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยจะด าเนินการใน 2 โครงการ ดังนี้ 
    1. โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
(KM) เพ่ือให้คณาจารย์ในคณะฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท าวิจัยและการให้บริการวิชาการ รวมทั้งการพัฒนา
โครงการวิจัยใหม่ เพ่ือเสนอขอรับทุนจาก วช.และ สกว. ต่อไป  
    หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ เสนอว่าจ านวนกลุ่มเป้าหมายควรก าหนดให้อาจารย์
ทีเ่ข้าใหม่ บุคลากรใหม่ ผู้ที่ได้รับทุน หรือนักวิจัยที่ก าลังท าวิจัยอยู่ให้เข้าร่วมโครงการ  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
คาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมาย และให้ข้อสังเกตเรื่องช่วงจัดโครงการ เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2557 คณะมี
งานเยอะและอยู่ในช่วงตรวจประกันผู้เข้าร่วมหากโครงการในช่วงดังกล่าวผู้เข้าร่วมโครงการอาจจะสะดวก 
    ที่ประชุม เห็นชอบ โดยให้ด าเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม โดยจะท าหนังสือ
แจ้งเวียนแบบส ารวจ เพ่ือสอบถามให้ผู้สนใจเลือกช่วงวันที่สะดวกในการเข้าร่วมโครงการต่อไป 
    2. โครงการพี่เลี้ยงพาท าวิจัย เพ่ือให้อาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ ท าการวิจัยจนส าเร็จ 
สามารถน าไปส่งขอผลงานได ้โดยมีอาจารย์ของคณะเป็นพ่ีเลี้ยงหรือที่ปรึกษา 
    ที่ประชุม เห็นชอบ โดยให้ด าเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม 
    นอกจากนีท้ี่ประชุมได้ทบทวนแผนการปฏิบัติงานต่างๆ ดังนี้ 
    1. ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ปีละ 2 ครั้ง โดยจะประชุมครั้งต่อไป
ในช่วงเดือนตุลาคม  
    2. การแสวงหาแหล่งทุน โดยมีเป้าหมายในปีงบประมาณ 2557 จ านวน 4 ล้าน ซึ่งจะอยู่
ในระดับดีมาก โดยแบ่งให้ภาควิชาละ 1.3 ล้านบาท โดยขอให้อาจารย์ในภาคมีส่วนร่วมในการหาแหล่งทุน
ช่วยกันเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนเป้าหมายในปี 2558 จ านวน 5 ล้าน ปี   
    3.  โครงการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้  เป้าหมาย 5 โครงการ เฉลี่ยภาคละ 2 โครงการ 
ปัจจุบันไดจ้ านวนเกินจากเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว 
    4.  จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ เป้าหมาย จ านวน 20 ทุน  ปัจจุบันได้
จัดสรรไปแล้ว จ านวน 12 ทุน ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คณะฯ จะได้ด าเนินการจัดสรรทุนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายต่อไป 
    5.  การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ เป้าหมาย จ านวน 8 เรื่อง ปัจจุบันมี
ผลงานตีพิมพ์แล้ว จ านวน 4 เรื่อง ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งที่ประชุมขอให้ภาควิชาด าเนินการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายต่อไป 
    6.  การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ เป้าหมาย จ านวน 5 ปี ปัจจุบันมี
ผลงานตีพิมพ์แล้ว จ านวน 2 เรื่อง ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งที่ประชุมขอให้ภาควิชาด าเนินการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายต่อไป 
    7.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยในประเทศ ปีละ 1 เครือข่าย  ในปีนี้คณะสร้าง
เครือข่ายกับคณะศึกษาศาสตร์ในกลุ่มมหาวิทยาลัยภาคกลาง  รวมทั้งส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ไปแล้ว  และ
ก าลังจะท าความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต่อไป 
    8.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยกับต่างประเทศ 1 เครือข่าย  ในปีนี้คณะมีแผนจะ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับวิทยาลัยครูดงค าช้าง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเดือน 
พฤษภาคม 2557 นี้ 
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    9.  การปรับปรุงเว็บไซด์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ที่ประชุมให้นางสาวปิยนันท์ จันทร์สี  
ด าเนินการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เช่น แหล่งทุนวิจัย ผลงานวิจัยของอาจารย์ 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้ด าเนินการตามเสนอ 

 วาระท่ี 3.6 การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2557 
    ประธานเสนอร่างประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ ครั้งที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557    
    หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ให้ข้อสังเกตว่าในครั้งต่อไป ในปี 2557 งานวิจัยสถาบัน
จะมีจ านวนมากข้ึน เนื่องจากต้องท าเรื่องพัฒนาหลักสูตร และฝากเรื่องการประชาสัมพันธ์เรืองการให้ทุนอุดหนุน
ให้ทั่วถึง 
    ประธานให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในปีนี้เป็นปีแรกที่ได้งบประมาณเพ่ิมขึ้นเป็น 10 % ประมาณ 
300,000 บาท ถ้าปีใดใช้งบประมาณมากเกินกว่าที่ได้รับก็สามารถปรับลดในปีงบประมาณถัดไป ส าหรับข้อมูล
เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ จะมีการประกาศในเว็บไซต์ของคณะทุกครั้ง และได้แจ้งเวียนไปให้
ภาควิชาด้วย 

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ  โดยมีการแก้ไขร่างประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ ครั้งที่ 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
  ข้อ 2 ทุนสนับสนุนการวิจัย  (2) แก้ไขจาก  จ านวน  4  ทุน  เป็น  5  ทุน 
  ข้อ 4 การสมัครขอรับทุน แก้ไขจาก ภายในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557  เป็น  ภายในวันที่ 23  
พฤษภาคม 2557     
  ข้อ 5 การพิจารณาทุนอุดหนุน  แก้ไขจาก  ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557  เป็น  ภายในวันที่  
11 มิถุนายน 2557 

 วาระท่ี 3.7 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านงานวิจัยและความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
    ประธานแจ้งให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยได้ซื้อโปรแกรม Scival Spotlight มาวิเคราะห์
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีมหาวิทยาลัยที่ใช้โปรแกรมนี้ 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหวังว่าจะช่วยในการวิเคราะห์ศักยภาพด้านงานวิจัยดีขึ้น และให้หากลยุทธ์ในการสร้าง
ผลงานตีพิมพ์มากขึ้น เช่น ไปท างานวิจัยร่วมกับนักวิชาการท่ีมีชื่อเสียง เป็นต้น     

  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบกลยุทธ์การสร้างผลงานตีพิมพ์ ดังนี้  
    1. คณะช่วยสนับสนุนจัดสรรทุนวิจัยและทุนตีพิมพ์  
    2. ท างานวิจัยร่วมกับนักวิชาการหรือนักวิจัยที่มีชื่อเสียง      
    3. ในการตีพิมพ์ให้ใส่ชื่อนักวิจัย และชื่อคณะ  ชื่อมหาวิทยาลัย เป็นภาษาอังกฤษ   
    4. หาผู้ตรวจผลงานที่เป็นภาษาอังกฤษ 
    5. ท างานวิจัยร่วมกันเป็นทีม 
    6. หาแหล่งทุนจากแหล่งทุน เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
    7. ตีพิมพ์ในวารสารที่มีผลงานตีพิมพ์อยู่ในฐานข้อมูล Scopus 
    8. หางานประชุมที่สามารถตีพิมพ์ให้ด้วย 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ 

  วาระท่ี  4.1  การให้บริการของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ     
      หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากศูนย์วิจัยฯ 
ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลงานบริการวิชาการอย่างมืออาชีพ  ในการด าเนินการของศูนย์วิจัยฯ 
นอกจากจะจัดโครงการพัฒนาวิชาการของศูนย์วิจัยฯ เองแล้ว หากภาควิชาหรือหน่วยงานต่างๆ จะด าเนิน
โครงการบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยฯ ยินดีจะให้ด าเนินการให้ตั้งแต่เขียนโครงการ ด าเนินงาน อ านวยความสะดวก
ในการจัดหาและประสานงานหาวิทยากรจนถึงสรุปและประเมินโครงการ  

  มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
  
เลิกประชุม 
เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
       

(นางอัญชรี  แสงพฤกษ์) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 

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

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


