
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ   
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ 
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ณ ห้องประชุม ๑ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

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

 
ผู้มาประชุม 

๑. รองคณะบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    ประธานกรรมการ 
    (ดร.พรพิมล  หรรษาภิรมย์โชค) 
๒. หัวหน้าภาควชิาครุศึกษา      กรรมการ 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุมิตร     สุวรรณ    กรรมการ 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มยุรี    ถนอมสุข   กรรมการ 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัฐฐิญา  จิตรฉ่่า    กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิราภรณ์  รามสิริ    กรรมการ 
๗. นางจิราภรณ์   กาแก้ว    กรรมการ 
๘. นางสาวกุลธิดา   นุกูลธรรม   กรรมการ 
๙. นางสาวทัศตริน   เครือทอง   กรรมการ 

     ๑o. นายสมเกียรติ   ศรีอนันตคม   กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นายนัฐพล    กาญจนศูนย์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๑๒. นางสาวปิยนันท์   จันทร์สี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์    ติดราชการ 
๒. หัวหน้าภาควชิาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน   ติดราชการ 
๓. หัวหน้าภาควชิาพลศึกษาและกีฬา     ติดราชการ 
๔. อาจารย์มลิวัลย์    กาญจนชาตรี   ติดราชการ 
๕. นางสาวสิรีรัตน์      เชษฐสุมน   ติดราชการ 
๖. นางสาวอัจฉรา   ปุราคม    ติดราชการ 
๗. นางสาวจุฑาทิพย์   ยอดดี    ติดราชการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๓๐  น. 
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วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ โครงการปฏิรูประบบวิจัย “แผนการด่าเนินงานย่อย : การวิจัยเชิงวิชาการในมหาวิทยาลัย 13 

+ 1 แห่ง โดย ณรงค์ฤทธิ์  สมบัติสมภพ และคณะฯ ”  
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับโครงการปฏิรูประบบวิจัย “แผนการด่าเนินงานย่อย : 

การวิจัยเชิงวิชาการในมหาวิทยาลัย 13 + 1 แห่ง ซึ่ง ดร.ณรงค์ฤทธิ์  สมบัติสมภพ ได้สรุปผลจากการศึกษาเชิง
วิชาการในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 14 แห่ง ซึ่งสิ่งที่เห็นชัดได้แก่ เรื่องของนโยบายของมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยนั้นส่วนใหญ่ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจน  

ประธานฯ ได้แสดงความเห็นว่า ตัวอย่างของคณะศึกษาศาสตร์ฯ นั้นซึ่งมีการก่าหนดนโยบายไว้แต่
ยังไม่มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน  ดังนั้นถ้าเรามีการน่า Best Practices หรือข้อเสนอแนะจากโครงการ
ปฏิรูปการวิจัยนี้มาประยุกย์ใช้กับหน่วยงานเราก็จะช่วยส่งเสริมด้านวิจัยให้ประสบความส่าเร็จยิ่งขึ้น 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๑.๑ 
 

๑.๒ การติดตามผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

ประธานฯ ขอความร่วมมือให้หัวหน้าภาควิชาต่างๆ รวมถึงคณาจารย์ภายในภาควิชาต่างๆ ช่วยกัน
ส่ารวจเกี่ยวกับข้อมูลในการท่าวิจัย ทั้งที่ได้รับทุนภายในและภายนอกฯ  และให้ช่วยกันพิจารณาข้อมูลใน
เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ ๑.๒ ว่ามีข้อมูลที่ต้องได้รับการเพ่ิมเติม ปรับปรุง หรือแก้ไขหรือไม่ พร้อม
ทั้งประธานได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ ส่งข้อมูลรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๑.๒ ให้กับ
หัวหน้าภาควิชาฯช่วยกันตรวจสอบว่าข้อมูลเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๑.๒ มีครบถ้วนหรือไม่ ถ้าไม่
ครบประธานฝากให้หัวหน้าภาควิชาช่วยติดตามข้อมูลด้วย 

 
๑.๓ ระบบ peer review  ในการประชุมสัมมนาวิชาการ (งานเกษตรแฟร์) 
ประธานแจ้งให้ทราบว่าระบบ peer review ต่อไปจากนี้จะมีการปรับระบบให้มีความเข้มแข็งขึ้น 

และพัฒนาให้ระบบมีคุณภาพมากขึ้นเพ่ือช่วยในการเพิ่มค่า impact factor 
 
๑.๔ ความคืบหน้าของเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 
ประธานฯ แจ้งความคืบหน้าของเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงฝากตัวแทนของ

ภาควิชาฯ ว่าถ้ามีข้อมูลผลงานวิจัยหรือการบริการวิชาการก็สามารถน่าข้อมูลหรือผลงานมาอัพโหลดขึ้น
เว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะได ้ดังภาพ 
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วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
ประธาน ได้รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔  ให้ที่ประชุมได้รับ

ทราบและซักถามจนเป็นที่เข้าใจ และได้แจ้งเรื่องการสรุปการประชุมครั้งก่อนสามารถเปิดดูได้ในเว็บไซต์ของ
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ หากต้องการแก้ไขให้แจ้งฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการทราบและด่าเนินการต่อไป 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี  
 
วาระท่ี ๔ เรื่องพิจารณา 

๔.๑ คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย และคู่มือการด่าเนิน
โครงการบริการวิชาการ 

ที่ประชุมมติเห็นชอบในเบื้องต้น โดยมอบหมายให้เลขาฯ พิจารณาภาษาและส่านวนในร่างประกาศ
ต่าง ๆ อีกครั้ง ก่อนน่าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะเพ่ือเห็นชอบ หลังจากนั้นให้ ดร.ทัศตรินฯ จัดท่า
เป็นคู่มือฉบับสมบูรณ์ต่อไป และให้น่าประกาศใส่ไว้ในภาคผนวก ดังมีรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม 

 
๔.๒ การติดตามและประเมินผลการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการวิจัย 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ คณะฯ ได้จัดสรรเงินรายได้เพ่ือเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยให้กับบุคลากร

ทั้งสิ้น ๑๐ ทุนๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยเป็นงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน ๙ เรื่อง และเป็นงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาระบบการท่างาน ๑ เรื่อง นอกจากนี้ยังได้ทุนสนับสนุนจาก
ภายนอกอีกจ่านวน ๗ เรื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๑๕,๐๐๐ บาท 

ประธานฯ มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ ติดตามผลงานวิจัยที่ยังไม่ได้ส่งและน่ามาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการต่อไป ซึ่งในระยะต่อไปหากมีผลงานมากขึ้นต้องมีการสังเคราะห์องค์ความรู้จาก
การวิจัยเพื่อเผยแพร่ให้กับบุคลากรและสาธารณะด้วย 

 
๔.๓ การติดตามโครงการบริการวิชาการ 
ประธานฯ ได้สอบถามผลการประเมินการจัดท่าโครงการบริการวิชาการของภาควิชาต่าง ๆ มี

ปัญหาหรืออุปสรรคอะไร ซึ่งผู้แทนภาควิชาฯ ไม่ทราบ เนื่องจากเป็นโครงการเฉพาะของอาจารย์ จึงมอบให้
คณะกรรมการที่เป็นผู้แทนภาควิชาฯ ประสานกับผู้ประสานงานภาควิชาฯ หาข้อมูลและรวบรวมเพ่ือเตรียม
สรุปผลการจัดโครงการบริการวิชาการในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งจะได้น่าผลมาพิจารณาเพ่ือพัฒนามาตรฐานการ
ให้บริการวิชาการ และจะได้จัดท่ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่จะมีการตรวจในเดือน ก.ค.54 ต่อไป 

ประธานฯ เสนอว่าการท่าโครงการบริการวิชาการนั้นต้องมีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน 
และ/หรือการวิจัย นอกจากนั้นจะต้องท่าการประเมินผลความส่าเร็จโดยผู้รับบริการ นิสิต และผู้ให้บริการ 
รวมทั้งมีการน่าผลการประเมินไปปรับปรุงโครงการบริการวิชาการด้วย จึงจะได้คะแนนในระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ที่ประชุมรับทราบ 
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๔.๔ ห้องท่างานของศนูย์วิจัยและบริการวิชาการ และสิ่งอ่านวยความสะดวก 
คณะฯ ได้จัดห้องท่างานของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ พร้อมสิ่งอ่านวยความสะดวก ได้แก่ โต๊ะ 

เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ พริ้นเตอร์ ซึ่งอยู่ในระยะเริ่มต้น ยังขาดเจ้าหน้าที่ประจ่าศูนย์ฯ ที่ประชุมเห็นว่าในอนาคต
หากมีงบประมาณมากพอน่าจะมีเจ้าหน้าที่ประจ่าส่านักงานในการอ่านวยความสะดวกให้กับอาจารย์ในการ
ติดต่อเรื่องธุรการ เช่น การเบิกงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การติดต่อประสานงานต่าง ๆ เป็นต้น 

ประธานฯ ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าไปประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของส่านักงาน
เลขานุการคณะฯ ผ่านระบบออนไลน์ ด้านสิ่งอ่านวยความสะดวก เพ่ือน่าข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงในโอกาส
ต่อไป 

 
๔.๕ การติดตามแผนปฏิบัติงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
ประธานฯ ได้ติดตามโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านการวิจัยและการบริการวิชาการที่ภาควิชา

ต่าง ๆ และคณะกรรมการวิจัยฯ ได้เสนอไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของคณบดีที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
ซึ่งจะต้องรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี เมื่อครบรอบปีที่ 2 ใน
วันที่ 13 มิ.ย.54 ซึ่งโครงการและกิจกรรมส่วนใหญ่ได้ด่าเนินการตามแผนแล้ว ประธานฯ ได้มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการตรวจสอบอีกครั้ง หากโครงการใดยังมิได้ด่าเนินการตามแผนงานหรือมีปัญหา
อะไรให้ชี้แจงเหตุผลด้วย ดังมีรายละเอียดและผู้รับผิดชอบตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 ๕.๑ ประธานฯ มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ ช่วยติดตามไปที่ผู้ประสานงานภาควิชาฯ เกี่ยวกับตัวบ่งชี้
ทั้งหมดในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือเตรียมจัดท่ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๕.๓ ประธานฯ ขอให้คณะกรรมการฯ ซึ่งมีตัวแทนจากทุกภาควิชาฯ ได้ติดตามผลการด่าเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านและเตรียมแผนการด่าเนินงานในปีถัดไป โดยมอบให้ฝ่ายเลขาฯ นัดประชุมอีกครั้ง 
 
 
ปิดประชุมเวลา.....๑๘.๐๐............น. 
 
 

(นางสาวปิยนันท์   จันทร์สี) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 


