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๑. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์    ติดราชการ 
๒. หัวหน้าภาควชิาพลศึกษาและกีฬา     ติดราชการ 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัฐฐิญา  จิตรฉ่่า     ติดราชการ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีการ

แต่งตั้งให้ อ.ดร.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ เป็นตัวแทนจากภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชม ตามเอกสาร
แนบประกอบวาระการชุมที่ ๑.๑ 
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๑.๒ การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับการการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ตาม
เอกสารแนบประกอบวาระการชุมที่ ๑.๒ 

๑.๓ การแต่งตั้งคณะท างานโครงการ ๙ บวร 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการการแต่งตั้งคณะท่างานโครงการ ๙ บวร โดยคณะท่างานนั้นเป็นตัวแทน
จากทุกภาควิชา และหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ตามเอกสารแนบประกอบวาระการชุมที่ ๑.๓ 

๑.๔ ผลการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประธานแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผลการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งจากผล

การตรวจของคณะกรรมการตรวจการประกันคุณภาพได้ให้ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการ ดังนี้ 
ด้านการวิจัย  
๑. ควรเพ่ิมมาตรการส่งเสริมให้คณาจารย์ท่าวิจัยโดยขอแหล่งทุนจากภายนอกคณะให้มากข้ึน โดย

อาจด่าเนินการในรูปของการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อให้ได้ทุนภายนอกคณะฯ 
๒. ควรเพ่ิมเงื่อนไขในการเผยแพร่ผลงานวิจัยส่าหรับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากคณะวิชาใน

วารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรือเวทีการน่าเสนอผลงานระดับชาติ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการได้รับอ้างอิง 
๓. ควรเพ่ิมวันและเวลาท่าการของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือเป็นแหล่งให้ค่าปรึกษาด้าน

การวิจัยแก่นิสิตภาคพิเศษเพ่ิมเติมจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
๔. ควรจัดให้มีโครงการวิจัยพี่เลี้ยงเพ่ือช่วยเหลืออาจารย์ใหม่ 
๕. ควรมีการจัดสรรทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ส่าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติมจากทุนของ

บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นิสิตท่าวิทยานิพนธ์ หรืออาจพิจารณาให้ทุนสนับสนุนส่าหรับวิทยานิพนธ์
ที่สามารถน่าองค์ความรู้ไปขยายผลในชุมชน 

ด้านการบริการวิชาการ  
๑. ควรจัดท่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างการน่าผลการบริการวิชาการไปสู่

การเรียนการสอนที่ชัดเจน  
๒. ควรมีการขยายขอบเขตในการส่ารวจความต้องการในการบริการวิชาการจากกลุ่มครู เป็นกลุ่มผู้

มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) กับคณะวิชา ไม่ว่าจะเป็นชมรมกีฬา ผู้สูงอายุ เกษตรกร ฯลฯ 
๑.๕ การพัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยและการบริการวิชาการ 
ประธานแจ้งว่า ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาและ

พยายามปรับข้อมูลในภาพรวมทั้งหมดให้เป็นปัจจุบันแล้ว 
๑.๖ ทุนสนับสนุนการวิจัยของ วช 
ประธานแจ้งว่า มีผู้เสนอขอรับทุนวิจัยนวมินทร์ จาก วช. จ่านวน ๒ เรื่อง และตอนนี้ วช.ได้ประกาศรับ

ข้อเสนอโครงการวิจัย ๑๕ กลุ่มเร่งด่วน หมดเขตการขอทุนในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๔ 
๑.๗ การน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๔ (Thailand Research Expo ๒๐๑๑) 
ประธานแจ้งว่า ส่านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ประกาศรับผลงานเข้าน่าเสนอในงานวิจัย

แห่งชาติ (Thailand Research Expo ๒๐๑๑) ซึ่งงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ ส.ค.๕๔ รายละเอียด
ทั้งหมดจะมีอยู่ที่ Website ของ วช. ซึ่งได้แจ้งเวียนให้หัวหน้าภาควิชาทราบและมีข้อมูลติดไว้ที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์หน้าห้องศูนย์วิจัยและบริการวิชาการเพ่ือให้นิสิตทราบด้วยแล้ว 

๑.๘ การเข้าร่วมโครงการ Research Zone ของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.8 
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๑.๙ มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดรับผลงานวิจัยในงาน “ศิลปากรวิจัย”  
 ประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการจัดงาน “ศิลปากรวิจัย”และได้เปิดโอกาสในอาจารย์และ
นิสิตส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในงานนี้ด้วย ซึ่งจะมีการเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ ก.ค. ๕๔ 
 ๑.๑๐ วช. ประกาศให้ทุนวิจัยส าหรับบัณฑิตศึกษาที่เสนอผลงานวิจัย 
 ประธานแจ้งว่า วช. มีการให้ทุนวิจัยส่าหรับบัณฑิตศึกษาท่ีเสนอผลงานวิจัย โดยในระดับปริญญาเอกให้
ทุนละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท และระดับปริญญาโทให้ทุนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะหมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ นี้ 
 
วาระท่ี ๒ รับทราบรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยให้มีการแก้ไขตรงชื่อของอาจารย์มลิวัลย์ กาญจนชาตรี 
เป็นต่าแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน 

 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ การจัดนิทรรศการครบรอบ ๕ ปี ของ สวพ.กพส 
ประธานแจ้งว่า ทาง สวพ.กพส ขอความร่วมมือให้คณะต่างๆ ช่วยจัดนิทรรศการสนับสนุนในการจัดการ

ครบรอบ ๕ ปี ของ สวพ.กพส ซึ่งได้มอบหมายให้ อ.จิราภรณ์ กาแก้ว เป็นผู้ด่าเนินการ และได้แจ้งให้หัวหน้า
ภาควิชาต่างๆ รับทราบในเบื้องต้นแล้ว ในส่วนของผลงานวิจัยอาจต้องมีการประสานไปยังภาควิชาต่างๆ เพ่ือขอ
ผลงานของอาจารย์ที่ได้รับทุนโดยเฉพาะทุนของ สวพ.มก. ไปแสดงที่บอร์ดในช่วงที่มีการจัดงาน ซึ่งงานจะจัดขึ้นใน
วันที่ ๖ ก.ย. ๕๔  และ ๒๙ ก.ย. ๕๔ ดังรายละเอียดตามเอกสานแนบ ๓.๑ 

๓.๒ การจัดท าโครงการ ๙ บวร 
ประธานแจ้งว่า ตามท่ีได้มีการแต่งตั้งคณะท่างานโครงการไปแล้ว ซึ่งโครงการ 9 บวร จะมีพ้ืนที่อยู่ใน 9 

วัด 9 ต่าบล และ 9 โรงเรียน ประธานต้องการให้แต่ละหน่วยงานภายในคณะฯ ท่าโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือสนับสนุนโครงการ 9 บวร โดยงบประมาณสนับสนุนโครงการส่วนหนึ่งจะมาจากทางมหาวิทยาลัยและอีก
ส่วนหนึ่งจะมาจากทางคณะฯ ในเบื้องต้นบางภาควิชาไดม้ีการท่าโครงการต่างๆ อยู่แล้ว  

นอกจากนี้อาจารย์ใหญ่ รร.สาธิตฯ ได้แจ้งว่า โรงเรียนสาธิตฯ ได้ให้เป็นแนวนโยบายไปแล้ว ดังนี้ 
๑. ถ้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใดหรืองานใดท่ีต้องมีการติดต่อกับกลุ่มประชากรข้างนอกโรงเรียนขอให้

มีการพิจารณาไปยังกลุ่ม 9 บวรก่อนเป็นหลัก 
๒. ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม ๕๔ หรือประมาณต้นเดือนสิงหาคมนี้ จะมีการอบรมครูผู้สอน

นักเรียนปฐมวัย ซึ่งก็จะมีการเชิญอาจารย์ที่อยู่ในกลุ่ม ๙ บวร ดังกล่าวมาเข้าร่วมด้วย  
๓. เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาจะหมดวาระลงแล้ว ทางโรงเรียนสาธิตฯ ได้มีการเป้าหมาย

ไปที่โรงเรียนในกลุ่มของ ๙ บวร เพ่ือที่จะเข้าร่วมกับทางโรงเรียนสาธิตฯ ในเชิงการบริหารด้วย 
๓.๓ การพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกันภายในคณะ (ทุน วช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๕) 
ประธานแจ้งว่า วช.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยใน ๑๕ กลุ่มเร่งด่วน หมดเขตการส่งผลงานวิจัยในวันที่ 

๓๑ ก.ค.๕๔ ซึ่งงบประมาณนี้มาจากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย โดยท่านคณบดีอยากให้มีการท่าเป็นชุดโครงการวิจัย
ที่มีการท่าร่วมกันภายในคณะฯ และ วช. มีแนวคิดว่า ถ้ามีการท่าเป็นชุดโครงการวิจัยจะมีโอกาสได้รับทุนวิจัย
มากกว่า และถ้ามีความร่วมมือกันระหว่างสถาบันจะยิ่งดีมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดดังเอกสารแนบ ๓.๓ 
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ที่ประชุมมีมติว่า จัดท่าชุดโครงการวิจัยในหัวข้อ “สังคมผู้สูงอายุ” โดยให้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อ
ประชุมปรึกษาหารือและจัดท่าชุดโครงการวิจัยต่อไป ทั้งนี้ในหัวข้ออ่ืนๆ ที่เหลือให้เป็นไปตามความสนใจของอาจารย์
แต่ละท่านด้วย 

๓.๔ ทบทวนแผนปฏิบัติราชการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
ประธานได้ให้คณะกรรมการพิจารณาและทบทวนแผนปฏิบัติราชการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปี

การศึกษา ๒๕๕๔ ที่ประชุมได้มีมติให้ปรับแผนฯ ดังนี้ 
๑. การจัดท่าวารสารวิจัยของคณะฯ : เป็นแผนที่คณบดีได้เสนอในการแสดงวิสัยทัศน์ ซึ่งตาม

ก่าหนดจะต้องมีการจัดท่าขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๕๔ นี้ ที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากซึ่งทาง
คณะฯ ยังไม่มีความพร้อมในการจัดท่าและมหาวิทยาลัยมีวารสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์  ที่ติดอันดับ
อยู่แล้ว จึงมีมติให้ปรับแผนการจัดท่าวารสารวิจัยของคณะฯ ออกไปก่อน  

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับบุคลากร ที่ประชุมมีความเห็นให้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรู้ความสมารถและมีชื่อเสียงในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยมาบรรยายว่า “เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
อย่างไรให้ได้รับทุน” 

 
วาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

๑. ดร.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ เสนอแนะให้ทางศูนย์วิจัยและบริการ
วิชาการจัดท่าเว็บบอร์ด เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ซักถาม 

๒. ประธานได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ช่วยประสานกับอาจารย์ที่ได้รับทุนจากคณะฯ ส่ง
เอกสารรายงานการวิจัย จ่านวน ๑ เล่ม และซีดี จ่านวน ๑ แผ่น เพ่ือน่าข้อมูลที่ได้ไปเก็บไว้ที่ศูนย์วิจัยและ
บริการวิชาการ และน่าไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการต่อไป 

๓. ให้แต่งตั้งต่าแหน่งของอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตฯ เพ่ิมเติมในค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการด้วย 

๔. คณะกรรมการฯ ได้เสนอให้มีการพิจารณาเรื่องจ่านวนเงินในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของ
คณะฯ มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเลขานุการ (นายสมเกียรติ ศรีอนันตคม) ได้เสนอว่าในอนาคตหากกองทุน
ของคณะฯ มีเงินมากกว่านี้อาจจะมีการพิจารณาปรับจ่านวนเงินสนับสนุนให้ไดม้ากกว่านี้  

๕. คณะกรรมการฯ ได้เสนอให้มีเจ้าหน้าที่ประจ่าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ เนื่องจากจะได้เป็นการ
อ่านวยความสะดวกในการท่างานให้กับคณาจารย์และนักวิจัย รวมทั้งผู้มาติดต่อสอบถามข้อมูลหรือต้องการรับ
บริการจากทางศูนยว์ิจัยและบริการวิชาการ 

๖. คณะกรรมการฯ ได้เสนอให้มีการพิจารณาต่าแหน่งหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ โดยให้มีการ
สรรหาแทนการแต่งตั้ง ซึ่งเลขานุการ (นายสมเกียรติ ศรีอนันตคม) ได้แจ้งว่าในขณะนี้ใช้การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ไปก่อน เพราะทางคณะฯ ยังไม่มีงบประมาณสนับสนุนเงินประจ่าต่าแหน่ง  

ประธานไดร้ับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปเสนอต่อคณบดีและคณะกรรมการประจ่าคณะฯ ต่อไป 
 
ปิดประชุมเวลา.....๑๐.๓๐.............น. 
 
 
         (นางสาวปิยนันท์   จันทร์สี) 
                                                                                               ผู้จดรายงานการประชุม 


