
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ 
วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๑ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

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

 
ผู้มาประชุม 

๑. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์    ที่ปรึกษา 
๒. รองคณบดีฝุายวิจัยและบริการวิชาการ    ประธานกรรมการ 
    (ผศ.น.ท.ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 
๓. หัวหน้าภาควชิาครุศึกษา      กรรมการ 
๔. หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ    กรรมการ 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี  ถนอมสุข    กรรมการ 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รุจิราภรณ์  รามสิริ    กรรมการ 
๗. ดร.อัจฉรา ปุราคม        กรรมการ 
๘. ดร.จุฑาทิพย์  ถาวรรัตน์      กรรมการ 
๙. นายสมเกียรติ ศรีอนันตคม     กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นายนัฐพล  กาญจนศูนย์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๑๑. นางสาวปิยนันท์  จันทรส์ี     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. หัวหน้าภาควชิาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  ติดราชการ 
๒. หัวหน้าภาควชิาพลศึกษาและกีฬา    ติดราชการ 
๓. อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรฯ  ติดราชการ 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัฐฐิญา จิตรฉ่่า    ติดราชการ 
๕. ดร.สิรีรัตน์  เชษฐสุมน      ติดราชการ 
๖. ดร.กุลธิดา  นุกูลธรรม      ติดราชการ 
๗. ดร.ทัศตริน  เครือทอง      ติดราชการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบ ๓    

ประธานแจ้งผลการตรวจโดย สมศ. ในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีระดับคะแนนอยู่ที่ ๔.๐๘ โดย
ฝุายวิจัยมีตัวบ่งชี้  ๒ ตัวบ่งชี้  ดังนี้ คือ 

๑. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๖๔ ซ่ึงอยู่ในระดับดี    
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๒. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น่าไปใช้ประโยชน์ ได้คะแนนเฉลี่ย ๑.๗๕ ซึ่งอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง โดยงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เอาไปใช้ประโยชน์มีอยู่ ๓ เรื่องเท่านั้น  ซึ่งคณบดีได้แจ้งเพ่ิมเติมว่า
ต้องมีการปรับปรุง ซึ่งจะมาตรวจในอีก ๕ ปีข้างหน้า สถาบันการศึกษาทุกแห่งไม่สามารถหลีกเหลี่ยงได้ ต้องท่า
ให้การประเมนิคุณภาพอยู่ในวิถีชีวิตปกติและต้องอยู่กับความจริงให้ได้  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งมาว่าทุกคณะ
จะอยู่ในระดับพอใช้ไม่ได้  

๑.๒ แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 
ประธานแจ้งว่าได้ท่าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประกัน

คุณภาพการศึกษาแล้ว โดยจัดท่าโครงการ ๓ โครงการในข้อ ๑.๕, ๑.๖, ๑.๗ 
๑.๓ แผนเชิงรุกการปฎิบัติงานของคณบดีรอบปีท่ี ๓ 

ประธานแจ้งว่าได้ท่าแผนเชิงรุกการปฏิบัติงานของคณบดีรอบปีที่ ๓ ซึ่งจะมีการติดตามผลใน
เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ มีการปรับแผนออก คือ การท่าวารสารวิจัยของคณะฯ เนื่องจากมหาวิทยาลัยและ
วิทยาเขตมีการจัดท่าวารสารแล้ว และคณะมีข้อจ่ากัดในเรื่องศักยภาพของบุคลากร และมีการเพ่ิมแผนเชิงรุก 
คือ การสร้างเครือข่ายการวิจัยและบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

๑.๔ แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 
ประธานแจ้งว่าได้ท่าแผนปฏิบัติงาน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ แล้ว 

๑.๕ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 
ประธานแจ้งว่าโครงการรวมพลคนรักงานวิจัย  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านกานวิจัย

ให้บุคคลากร โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษามาแนะน่าการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนจาก
แหล่งทุนภายนอก เช่น วช.  สกว. สวพ. โดยจะด่าเนินการในช่วงปิดภาคเรียนเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 

๑.๖ โครงการรวมพลคนรักงานวิจัย 
ประธานแจ้งว่าโครงการรวมพลคนรักงานวิจัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวมนักวิชาการในคณะฯ มา

จัดท่าข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนภายนอก ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมไป ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ การจัดท่า
โครงการวิจัย วช. มีอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมจัดท่าข้อเสนอโครงการวิจัยจ่านวน ๖ คน ได้ชุดโครงการวิจัย ๑ แผน
งานวิจัย ซ่ึงประกอบด้วย ๔ โครงการย่อย ครั้งที่ ๒ การจัดท่าโครงการวิจัย สกว. มีอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมจัดท่า
ข้อเสนอโครงการวิจัยจ่านวน ๙ คน ไดข้้อเสนอโครงการวิจัยจ่านวน ๔ โครงการ 

๑.๗ โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยกับโรงเรียน 
ประธานแจ้งว่าโครงการสร้างเครือข่ายการวิจัยกับโรงเรียน โดยจะต่อยอดจากโครงการวิจัยของ 

ดร.ทัศตริน ที่ได้ด่าเนินการไว้แล้ว ๔ โรงเรียน เพ่ิมโรงเรียนต่างๆ ในโครงการ ๙ บวร อีก ๙ โรงเรียน และ
โรงเรียนในสังกัดส่านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต ๙ จังหวัดนครปฐมและสุพรรณบุรี อีกจ่านวนหนึ่งซึ่งก่าลัง
จะท่าบันทึกความร่วมมือทางวิชาการต่อไป โดยต้ังงบประมาณไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท เพ่ือเป็นค่าเดินทาง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิราภรณ์ฯ ได้ให้เพ่ิมโรงเรียนสาธิตฯ เข้าไปอยู่ในโครงการนี้ด้วย ซึ่งที่
ประชุมรับทราบ    
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๑.๘ การติดตามผู้ท่ีได้รับการจัดสรรทุนวิจัยของคณะฯ 
ประธานแจ้งว่าในขณะนี้คณะฯ ไดม้ีการให้จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยไปแล้ว ทั้งหมด ๑๓ ทุนๆ 

ละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท ขอให้ทางหัวหน้าภาควิชาหรือผู้แทนภาควิชา ด่าเนินการแจ้งผู้ที่
ได้รับการจัดสรรทุนวิจัย ให้รายงานความก้าวหน้าตามระเบียบด้วย ซึ่งต้องมีการรายงานทุก ๖ เดือน และต้องมี
การด่าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ ปี   

๑.๙ การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน สกว. 
ประธานแจ้งว่าตามที่ สกว. ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มี

อาจารย์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจ่านวน ๔ โครงการ 
๑.๑๐ ทิศทางการวิจัย ปี พ.ศ.๒๕๕๕   

ประธานแจ้งว่า รศ.ดร.ศรปราชญ์ฯ รองอธิการบดีฝุายวิจัย ได้มาชี้แจงเรื่องการเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นั้น มีข้อแนะน่า ดังนี้ ๑) งบประมาณการวิจัยจะถูกจัดสรรให้
งานวิจัยเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรืองานวิจัยที่ไปสู่ชุมชนและแก้ปัญหา ประมาณร้อยละ ๗๐ และเพ่ือการ
พัฒนาองค์ความรู้ ร้อยละ ๓๐ ๒) งานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ปี ๒๕๕๕ ควรจะเน้นไปทางด้านโครงการที่ไป
ฟ้ืนฟูที่ประสบภัยน้่าท่วม เรื่องสุขภาพจิตของผู้ประสบภัยน้่าท่วม เรื่องนวัตกรรมหรือภูมิปัญญาในการต่อสู้
แก้ปัญหาน้่าท่วมหรือการเตรียมการอพยพก่อนน้่าท่วม 

 
วาระท่ี ๒ รับทราบรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔  

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยคณบดีไม่ได้เข้าประชุมครั้งที่แล้ว ไม่ต้องใส่รายชื่อผู้ที่ไม่
มาประชุม เนื่องจากเป็นต่าแหน่งที่ปรึกษา 

 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ การด าเนินกิจกรรมโครงการ ๙ บวร 
เนื่องจากทางวิทยาเขตได้มีการติดตามการด่าเนินกิจกรรมโครงการ ๙ บวรทุกเดือน ในส่วนของ

คณะฯ ได้รายงานผลการด่าเนินกิจไปแล้ว ๗ กิจกรรม คือ  ๑) การส่ารวจความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่  ซึ่ง 
ดร.จุฑาทิพย์ แจ้งว่าได้ด่าเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ  ๕๐ ขณะนี้อยู่ในช่วงของการด่าเนินการเก็บข้อมูล  
แต่มีปัญหาในเรื่องของน้่าท่วม ๒) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนของนิสิตปริญญาเอก 
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน เรื่อง “การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว จาก
ผู้ใหญ่สู่เยาวชนบ้านดอนเตาอิฐ” ณ หมู่ที่ ๘ ต่าบลสระสี่มุม ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะฯ ๑๐,๐๐๐ บาท 
๓) การส่ารวจความพร้อมของ ๙ โรงเรียน ในการเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในเบื้องต้นมีโรงเรียนที่เข้า
ข่ายตามการประเมินของ สมศ. จ่านวน ๑ โรงเรียน คือ รร.วัดดอนเตาอิฐ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู จะพิจารณาส่งนิสิตไปฝึกสอน ๓) การพัฒนาเครือข่ายการวิจัยกับโรงเรียนก่าแพงแสนวิทยา 
และในงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้จัดท่าโครงการเพ่ิมอีก ๙ โรงเรียน ๔) การส่งเสริมการออกก่าลังกายให้กับนักเรียนใน  
๗ โรงเรียน ได้แก่ รร.ห้วยด้วน รร.วัดทุ่งกระพังโหม รร.วัดดอนเตาอิฐ รร.วัดนิยมธรรม รร.บ้านหนองโสน  
รร.บ้านหลักเมตร รร.วัดสระพัง ๕) การอบรมและฝึกปฏิบัติการส่าหรับครูผู้สอนปฐมวัย เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค.๕๔ ณ 
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โรงเรียนสาธิตฯ ๖) การอบรมส่าหรับ “ครู หมอ พ่อ แม่” เพ่ือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ณ โรงเรียน
สาธิตฯ แต่ไม่มีครูใน ๙ โรงเรียนเข้าร่วม อาจเป็นเพราะติดภารกิจอ่ืน 

ประธานฝากให้ทางภาคครุศึกษา เรียนเชิญครูในโรงเรียน ๙ บวร เข้าร่วมการฝึกอบรมที่ได้
ด่าเนินการจัดมาทุกปีในช่วงปิดภาคเรียนด้วย  

 
วาระท่ี ๔ เรื่องพิจารณา 

๔.๑ การติดตาม ประเมินผล และทบทวนแผนฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
ที่ประชุมได้มีการพิจารณาติดตาม ประเมินผล และทบทวนแผนฝุายวิจัยและบริการวิชาการ 

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
๑. การน่าผลการบริการวิชาการไปสู่การเรียนการสอน 
ประธานได้สรุปให้มีการน่าผลการบริการวิชาการไปสู่การเรียนการสอน เช่น การประชุมวิชาการ  

ต้องมีการให้นิสิตเข้ามามีส่วนร่วม โดยการท่างานจะท่าอะไรให้นึกถึงการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย ให้อยู่ใน
ชีวิตปกติของการท่างาน 

๒. การขยายขอบเขตการบริการวิชาการกลุ่มชมรมกีฬา/ผู้สูงอายุ/เกษตรกร 
ประธานได้สรุปให้ ผศ.ดร.มยุรีฯ ได้ด่าเนินการในส่วนนี้  ซึ่งทาง ผศ.ดร.มยุรีฯ ได้ท่าโครงการ

บริการวิชาการ จ่านวน ๓ โครงการ คือ โครงการประสานการเรียนรู้สู่ชุมชน โครงการแกนน่าผู้สูงอายุ  และ
โครงการการก่าลังกายเพ่ือสุขภาพของชุมชน  

๓. การน่างานวิจัย/สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
ประธานได้สรุปให้คณาจารย์พยายามขอรับทุนจากภายนอก เพราะถือว่าเป็นการน่างานวิจัย/

สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ และได้เสนอให้ทางคณะฯ น่าเอาผลงานในส่วนนี้ไปผูกไว้กับภาระงานของอาจารย์
ผู้สอนใช้ในการพิจารณาความดีความชอบประจ่าปี  

๔.๒ ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
ที่ประชุมได้มีการพิจารณาระเบียบว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะฯ โดยมีการ

ปรับปรุงระเบียบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
๑. การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยให้นิสิต  
ที่ประชุมมีมติให้มีการจัดสรรทุนเพ่ือสนับสนุนการท่าวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา ไม่เกิน 

๕,๐๐๐ บาท และในส่วนของนิสิตระดับปริญญาตรีให้ใช้ในส่วนของกองทุนพัฒนานิสิต 
๒. จ่านวนเงินสนับสนุนการวิจัย     
ที่ประชุมมีมติก่าหนดจ่านวนเงินสนับสนุนการวิจัยประเภทต่างๆ เพ่ิมเติม เพ่ือสนับสนุนให้มี

งานวิจัยเผยแพร่ ดังนี้ 
๑) ทุนวิจัยเพ่ือการน่าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ไม่เกิน

๒๐,๐๐๐ บาท 
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๒) ทุนวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ไม่เกิน 30,000 บาท โดยจะได้รับ
งบประมาณงวดแรก ไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท ส่วนงบประมาณงวดที่สองจ่านวน ๕,๐๐๐ บาท จะได้รับเมื่อ
ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการยอมรับจาก สกอ. 

๓) ทุนวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท โดยจะ
ได้รับงบประมาณงวดแรก ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ส่วนงบประมาณงวดที่สองจ่านวน ๑๐,๐๐๐ บาท จะได้รับเมื่อ
ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการยอมรับจาก สกอ. 

 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา.....๑๐.๔๐.........น. 
 

        (นางสาวปิยนันท์   จันทร์สี) 
                                                                              ผู้จดรายงานการประชุม 


