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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

คร้ังที่ 2/2557 
วันพุธท่ี 19  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

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

ผู้มาประชุม 
 1.  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานกรรมการ   
 2.  หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา กรรมการ 
 3.   หัวหน้าภาคพลศึกษาและกีฬา กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี  ถนอมสุข (แทน) 

4.   หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.นันทรัตน์  เครืออินทร์ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี  ถนอมสุข กรรมการ 
7.   อาจารย์ ดร.ฐณัฐ  วงศ์สายเช้ือ กรรมการ 
8.   อาจารย์ ดร.กุลธิดา  นุกูลธรรม กรรมการ 
9.  หัวหน้าส านักงานเลขานุการ กรรมการและเลขานุการ 
10.  นางอัญชรี  แสงพฤกษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
11.  นางสาวปิยนันท์  จันทร์สี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน กรรมการ (ติดราชการ)  
2.   รองศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์  ตันพิชัย กรรมการ (ติดราชการ) 
3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  ใจอารีย์ กรรมการ (ติดราชการ) 
4.   อาจารย์ ดร.ทัศตริน  วรรณเกตุศิริ กรรมการ (ติดราชการ) 
5.  อาจารย์ศุภวรรณ  วงศ์สร้างทรัพย์ กรรมการ (ติดราชการ) 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิราพร  รามศิริ กรรมการ (ติดราชการ) 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑาทิพย์  อัตตปัญโญ กรรมการ (ติดราชการ) 

 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งให้ทราบ 
 วาระที่ 1.1 ค ำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
     ประธานคณะกรรมการฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเรื่องการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการวิจัยและ
  บริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ตามค าส่ังคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ท่ี 273/2557  ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป  ส่ัง ณ 
  วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2557 ดังนี้        
     1. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ เปล่ียนแปลง จาก กรรมการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
     2. หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ เปล่ียนแปลง จากกรรมการและเลขานุการ      
       เป็น กรรมการ 
  ที่ประชุม  รับทราบ  
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 วาระที่ 1.2  การจัดสรรงบประมาณส าหรับกลุ่มการวิจัยวิชาการ 
        ประธานคณะกรรมการฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดสรร
 งบประมาณให้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ แล้วจ านวน 1 ล้านบาท ส าหรับกลุ่มวิจัย จ านวน 8 
 โครงการ ขอให้หัวหน้าโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ  เมื่อโครงการได้รับอนุมัติแล้วสามารถขออนุมัติ   
 ยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อด าเนินโครงการวิจัยฯ ได้  ซึ่งได้แจ้งเวียนรายละเอียดทางระบบ E-office แล้ว 

   ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 วาระที่ 1.3  งบประมาณกองทุนวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
     ประธานคณะกรรมการฯ แจ้งว่า ปัจจุบันงบประมาณกองทุนวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ 
  และพัฒนศาสตร์ ท่ีได้จากค่าอ านวยการโครงการพัฒนาวิชาการ ระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2556 ถึง 28  
  สิงหาคม 2557 ยอดสรุป จ านวน 448,954.88 บาท (ส่ีแสนส่ีหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบส่ีบาทแปดสิบแปด
  สตางค์) 

  ที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม  คร้ังที่ 1/2557 
   ประธานคณะกรรมการฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

วิจัยและบริการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ครั้งท่ี 1/2557 เมื่อคราวประชุม   
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 10 เมษายน  2557  
     ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข  

 
ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 วาระที่ 3.1  ติดตำมและประเมินผลกำรจัดสรรงบประมำณของคณะเพื่อกำรวิจัย 

     ประธานฯ แจ้งว่าจากการประชุมทุกครั้งได้มีการทวงติดตามลูกหนี้เงินยืม ซึ่งมีท้ังการคืน  และ
 ยังไม่คืนท่ีเกินก าหนดแล้ว จากเอกสารสารประกอบวาระการประชุม  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 มติ  ท่ีประชุมเห็นชอบ ดังนี้  โครงการล าดับท่ี 1  ครบก าหนดต้ังแต่  ปี 2555 ผู้ยืมมีการส่งรูปเล่มรายงาน
 แล้ว แต่ยังไม่ด าเนินการเรื่องหลักฐานการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ซึ่งเกินก าหนดมานานเกินมากกว่า 1 ปี 
 มอบหมายให้หัวหน้าส านักงานเลขานุการแจ้งว่าจะท าตามระเบียบการเงินยืม โดยท าเรื่องถึงกองการ
 เจ้าหน้าท่ี ท าการหักเงินเดือน  โครงการล าดับท่ี 2 ก าหนดมานานเกินมากกว่า 1 ปี  ให้หัวหน้าส านักงาน
 เลขานุการท าหนังสือทวงไปท่ีหัวหน้าภาควิชา  ฝากให ้ผศ.ดร.มยุรี  ถนอมสุข  แจ้งหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา
 และกีฬาทราบและด าเนินการคืนเงินยืมและส่งเล่มรายงาน  ส าหรับโครงการอื่นๆ ท่ีเกิด 1-2 เดือน จ านวน 3 
 โครงการ  ได้แก่  โครงการล าดับท่ี 5 อาจาย์ ดร.กุลธิดา  เหมาเพชร  โครงการล าดับท่ี 6 ผศ.ดร.สมบุญ  
 ศิลป์รุ่งธรรม  และ โครงการล าดับท่ี 8 อาจารย์ ดร.วราภรณ์  แย้มทิม  ขอติดตามในท่ีประชุมนี้ และฝากให้
 กรรมการท่ีเป็นตัวแทนของภาควิชา ประสานงานกับภาควิชาแจ้งด้วยวาจากับหัวหน้าโครงการต่อไป     
    
 วาระที่ 3.2 กำรจัดสรรทุนอุดหนุนกำรวิจัยและกำรตีพิมพ์ คร้ังที่ 1 ปีงบประมำณ 2558 
     ประธานฯแจ้งว่าได้จัดท า (ร่าง) ประกาศคณะศึกษาศาสร์และพัฒนศาสตร์ เรื่อง การให้
 ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 ซึ่งฉบับร่างนี้พิจารณาจากจ านวนเงินและ
 ดัชนีประกันคุณภาพ ประเด็นท่ีปรับเปล่ียน ดังนี้ 
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     ข้อ 2  จ านวนทุนและงบประมาณ        
       2.1 ทุนสนับสนุนการวิจัย  
       (1) การท าวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา จ านวน 1 ทุนๆ ละ 5,000 บาท     
       (2) การวิจัยส าหรับการพัฒนาการเรียนการสอน จ านวน 3 ทุนๆ ละ 20,000 บาท    
        (3) การวิจัยท่ีมีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ จ านวน 3 ทุนๆ ละ 20,000 บาท 
        (4) การวิจัยสถาบัน จ านวน 1 ทุนๆ ละ 20,000 บาท  
     ข้อ 3  เงื่อนไขการเสนอขอรับทุนอุดหนุน   
           3.2 การตีพิมพ์ในวราสารวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ ต้องเป็นวารสารวิชาการท่ี
 ได้รับการยอมรับจาก สกอ.    
     ข้อ 4  การสมัครขอรับทุนอุดหนุน  
       ผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ ให้จัดท ารายละเอียดตามแบบฟอร์ม (แบบ 
 ศษพ. 01) พร้อมแนบข้อเสนอโครงการวิจัย จ านวน 3 ชุด ส าหรับส าเนาการตีพิมพ์ จ านวน 1 ชุด โดยเสนอ
 หัวหน้าภาควิชาผ่านตามสายงานถึงคณบดี  ภายในวันศุกร์ท่ี 26 ธันวาคม  2558 (สามารถ downlode 
 แบบฟอร์มได้ท่ี งานวิจัยและบริการวิชาการ http://www.edu.kps.ku.ac.th/DBresearch/form.php) 
     ข้อ 5  การพิจารณาทุนอุดหนุน   
       5.2  คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิม์ โดยประกาศผล
 การพิจารณาทางเว็บไซด์ของคณะ ภายในวันพุธท่ี  15  มกราคม  2558 

 ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณา โดยมีข้อสังเกตและดังนี้ 
      1. ถ้ามีผู้ข้อทุนเกินจ านวนท่ีประกาศรับ จะผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
      2. ทุนประเภท ต้องการให้มีอย่างน้อย 1 ทุน 
       3. ข้อ 2.1 ทุนสนับสนุนการวิจัย (3) การวิจัยท่ีมีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ     
 ท่ี ประชุมเสนอให้เพิ่มจ านวนเงิน จาก 20,000 บาท ต่อทุน เป็น ทุนละ 30,000 บาท  เนื่องจากมีการบริหาร
 จัดการท่ีมากกว่า  ท่ีประชุมรับไว้พิจารณาโดยจะต้องเสนอขอแก้ไขระเบียบก่อน     

 มติ  ท่ีประชุมเห็นชอบ  ตามเสนอ      

 วาระที่ 3.3 จริยธรรมการวิจัย โครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ ผศ.ดร.อัจฉรา  ปุราคม 
     1.  เรื่อง การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย  
    2.  เรื่อง รูปแบบกิจกรรมทางกายเพื่อลดการเส่ือมถอยของสมรรถภาพการท าหน้าท่ีทาง 
              กายของผู้สูงอายุ 
    ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเนื่องจากการท าวิจัยเกี่ยวข้องกับมนุษย์จ าเป็นต้องมีการ
 พิจารณาจริยธรรมการวิจัยด้วย จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร์
 และพัฒนศาสตร์  พิจารณาว่าเห็นควรให้ด าเนินการต่อหรือไม่  หากเห็นชอบจะได้ให้ด าเนินการต่อไป  

 มติ  ท่ีประชุมเห็นชอบ ตามเสนอท้ัง 2 เรื่อง 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองอื่นๆ  (ไม่มี) 

เลิกประชุม 

เวลา 14.30 น. 
 
      

 
(นางอัญชรี  แสงพฤกษ์) 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 

(นายสมเกียรติ  ศรีอนันตคม) 
หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


