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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องแจ้งให้ทราบ 
       วาระที่ 1.1     นโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
    ( รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม ) 
       วาระที่ 1.2      ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
     ประธานแจ้งให้ทราบ เรื่องค าสั่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน ที่ 242/2556 สั่ง ณ วันที่ 9 กันยายน 2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 1/2556 
                       ประธานแจ้งว่าเนื่องจากคณะกรรมการที่เข้าประชุมครั้งนี้ เป็นคณะกรรมการชุดใหม่ที่ได้รับ
ค าสั่งแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2556 ดังนั้นจึงขอให้คณะกรรมการฯ ชุดนี้ รับทราบรายงานการประชุม
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อคราวประชุม วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556  
                       ที่ประชุม รับทราบ และขอให้มีการแก้ไข ข้อความใน หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 4 
                        จาก วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555 เป็น วันพุธที่ 8 พฤษภาคม  2556 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
        วาระท่ี 3.1  (ร่าง) ระเบียบทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
                        พ.ศ.2556                    
                        ประธานคณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
        ข้อสังเกตจากที่ประชุม 
                        ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มณฑาทิพย์ อัตตปัญโญ ให้ข้อสังเกตว่าในเมื่อประกาศนี้ทุนในการตีพิมพ์ไม่  
                        ครอบคลุมถึงโรงเรียนสาธิตฯ ขอให้เขียนในประกาศให้ชัดเจน 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ และให้น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบก่อนประกาศใช้  
        วาระท่ี 3.2   (ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนนิสิตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัย 
                         ประธานคณะกรรมการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นนโยบายสภามหาวิทยาลัย ก าหนดไว้คล้ายกับนิสิต
ผู้ช่วยสอน นิสิตผู้ชว่ยนักวิจัยปฏิบัติหน้าที่ตามที่หัวหน้าศูนย์ ปีแรก 2 ทุน ปีต่อไป 3 ทุน นิสิตระดับปริญญาตรี     
จะได้รับตามชั่วโมงท่ีปฏิบัติจริง ชั่วโมงละไม่เกิน 1,670 บาท นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจะได้รับตามชั่วโมงปฏิบัติงาน
จริง ในอัตราจ้างชั่วโมงละ 40 บาท รวมแล้วไม่เกินอัตราชั่วโมงละ 40 บาท รวมแล้วเดือนละไม่เกิน 2,505 บาท โดย
ใช้ในกองทุนพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ข้อสังเกตจากที่ประชุม           
                        หัวหน้าส านักงานเลขานุการให้ข้อสังเกตว่ากองทุนพัฒนานิสิตใช้ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
ระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องหาทุนอ่ืน เช่นเงินรายได้จาการจัดโครงการ จึงขอให้ตัดคุณสมบัติระดับบัณฑิตศึกษาออก
ทั้งหมด 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอโดยให้แก้ไขตามข้อสังเกตจากที่ประชุม 
        วาระท่ี 3.3   การแบ่งสัดส่วนเงินค่าอ านวยการโครงการพัฒนาวิชาการ 
                         ประธานคณะกรรมการเสนอการแบ่งสัดส่วนเงินค่าอ านวยการโครงการพัฒนาวิชาการโดยร้อย
ละ 20 แบ่งให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส าหรับในส่วนที่เหลือ ร้อยละ 80 เป็นสัดส่วนที่คณะได้รับซึ่งคณะจะมาตก
ลงแบ่งสัดส่วนกันภายในว่าจะให้หน่วยงานใดบ้าง สัดส่วนใหม่นี้จะแตกต่างจากประกาศเดิมที่ประกาศใช้มาเกือบ 2 
ปีแล้ว วัตถุประสงค์เพ่ือให้กองทุนวิจัยมีเงินสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยมากข้ึน งานบริการวิชาการของภาควิชา
สามารถใช้เงินจากในส่วนของภาคและในกองทุนวิจัยคณะ 
จึงเสนอให้มีการแบ่งสัดส่วนดังนี้ 
                      1. ภาควิชาต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ/ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ  ร้อยละ 30 
                      2. กองทุนวิจัยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์                           ร้อยละ 30 
                      3. ส านักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์                 ร้อยละ 20 
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                    คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ตามนโยบายมหาวิทยาลัยงานวิจัยที่ต้องมีการสร้างองค์
ความรู้โดยการหาแหล่งเงินทุนภายในภายนอกมหาวิทยาลัย งานบริการเป็นแหล่งให้เกิดรายได้ รวมถึงที่ได้รับทุนที่
ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่
จะต้องหักค่าอ านวยการ ร้อยละ 10 เช่นเดียวกัน ยกเว้น ทุนที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่ต้องหักค่า
อ านวยการที่แบ่งสัดส่วนเข้ากองทุนวิจัยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  จะใช้สนับสนุนการสร้างงานวิจัยให้
เป็นไปตามตัวชี้วัดเพ่ือขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบานของมหาวิทยาลัย 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ 
        วาระท่ี 3.4 การบูรณาการการท างานระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
                      ประธานคณะกรรมการการแจ้งให้ที่ประชุมทราบและเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมในการ
ประชุมหารือการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ฝาก
คณะกรรมการทุกท่าน หารือร่วมกับในภาคในการบูรณาการการท างานระหว่างและคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือหารือ
วันที่ 16 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม1  
                      หวัหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ให้ข้อมูลเพิ่มว่า ศูนย์มีแผนในการให้บริการวิชาการและมี
แนวทางในการจดหลักสูตรและขอใช้วิทยากรร่วมกันกับและคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
        วาระท่ี 3.5 ติดตามผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะฯ 
                       ประธานคณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการวิจัยของคณะที่เกิน 1 ปี 
จ านวน 17 เรื่อง ซึ่งจะต้องต้องติดตามให้ด าเนินการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาก าหนด 
                      คณบดีศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กล่าวเพ่ิมเติมว่าขอให้ทุกฝ่ายมองเรื่องการติดตามเป็นเรื่อง
ปกติเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ก าหนดหรือตั้งกฎเกณฑ์ไว้ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบในการท าบันทึกทวงติดตามผู้ที่ได้รับทุน ในล าดับที่ 1- 7 ก่อนส่วนที่เหลือจะติดตามในคราว
ต่อไป โดยส่งบันทึกติดตามไปที่หัวหน้าภาควิชาตรวจสอบ และให้มีการด าเนินการส่งผลงานและหลักฐานการเงิน 
ภายใน 30 วัน นับจากท่ีได้รับหนังสือทวงติดตาม มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการท าบันทึกติดตาม 
        วาระท่ี 3.6 แผนปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ 
                      ประธานคณะกรรมการขอให้ภาควิชาและศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ให้ติดตามและด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจากปีที่
ผ่านมาผลการประกันคุณภาพการศึกษาด้านวิจัยและบริการวิชาการได้ระดับดี ประธานคณะกรรมการมอบหมายให้ 
นางสาวปิยนันท์ จันทร์สี จัดท าข้อมูลในเว็บไซด์ ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยและงานบริการวิชาการของภาควิชา
ต่างๆ ของคณะรวบรวมข้อมูลแหล่งทุน 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 
 
เลิกประชุม 
เวลา 12.00 น. 

 
                          (นางอัญชรี  แสงพฤกษ์)                  (อาจารย์ ดร.ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์) 
                         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 
                          ผู้จดรายงานการประชุม                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                         
  


