
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 

ครั้งท่ี๕/๒๕๕๘ 

วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ณ หองประชุมกาซะลองคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

ผูมาประชุม 
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๕. อาจารยเบญจมาศพุทธิมา กรรมการ 

๖. อาจารยวาทิต  ธรรมเชื้อ กรรมการ  

๗. อาจารยอภิรดีจีนคราม กรรมการ 

๘. อาจารยเศรษฐวิชญชโนวรรณ กรรมการและเลขานุการ 

๙. อาจารย ดร.ณัฐพล  แจงอักษร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๐. นางสาวอัญชนา  ศรีวรรณบุตร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๑. นายอานนท  นันตาปลูก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๒. นางสาวอารีรัตน  วงศสายทอง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม 

๑. อาจารย ดร.วิยดา  เหลมตระกูล ติดภารกิจ 

๒. อาจารยศิริพรรณ  กาจกําแหง  ติดภารกิจ 

๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนิษฐกานต  ปนแกว ติดภารกิจ 

๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงจันทร  เดี่ยววิไล ติดภารกิจ 

๕. อาจารย ดร.เจือจันทร  วงศพลกานันท ติดภารกิจ 

๖. อาจารย ดร.ณัฎฐ  ชาคํามูล  ติดภารกิจ 

 

 

 



๒ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 

อาจารย ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูรประธานในที่ประชุมกลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุม

ตามวาระ ดังนี้ 

 

วาระที่ ๑ เรื่องแจงใหทราบ 

 ๑.๑  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยชุดใหม 

  ประธานแจงใหทราบวา คณะครุศาสตรไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยชุดใหม โดยมี

อาจารย ดร.ฟสิกสฌอณ  บัวกนก เปนประธานกรรมการ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่ ๓๓๐๐/

๒๕๕๘ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะครุศาสตร ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และขอ

ยินดีตอนรับกรรมการใหม ๒ คน คือ อาจารยเกษทิพย  ศิริชัยศิลป และ อาจารย ดร.ณัฐพล  แจงอักษร 

 

 ๑.๒  การสงงานวิจัยฉบับสมบูรณของผูไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

  ประธานแจงใหทราบวา ทางมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหสงงานวิจัยฉบับสมบูรณพรอมบทความ

เพื่อตีพิมพเผยแพร ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงขอใหคณะกรรมการเรงติดตามผูไดรับทุนสนับสนุน

การวิจัยประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ ใหดําเนินการสงงานวิจัยฉบับสมบูรณภายในกําหนด โดยจัดทําบันทึก

ขอความแจงนักวิจัยลวงหนา เพื่อใหสามารถเตรียมขอมูลสําหรับบันทึกลงในระบบ NRMS ได และเขียน

บทความสงแนบพรอมรายงานฉบับสมบูรณ 

 

 ๑.๓ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู “การผลิตบัณฑิตคร”ู 

  ประธานแจงใหทราบวา ฝายบริหารงานวิจัยไดกําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการ

ความรู “การผลิตบัณฑิตครู” โดยเครือขายสถาบันผลิตครูเขตภาคเหนือรวมกับเครือขายมหาวิทยาลัย

ภาคเหนือ ประกอบดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือทั้ง ๘ แหง และมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสราง

ความรูความเขาใจในหลักการจัดการความรูและการทํา knowledge vision & knowledge mapping ของ

หนวยงานและเครือขายสถาบันผลิตครู โดยมีคุณวรรณา  เลิศวิจิตรจรัส เปนวิทยากร ในวันพุธที่ ๑๖ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารรัตน จึงขอเชิญกรรมการบริหารงานวิจัยทุกคนเขารวมการประชุมครั้งนี้ 

 

 ๑.๔ ขอเชิญสงบทความเพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธาน ี

  ประธานแจงใหทราบวาคณะวิทยาการคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญ

สงบทความเพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารวิทยาการคอมพิวเตอร ซึ่งมีกําหนดออกปละ ๒ ฉบับ ผูที่สนใจ

สามารถสงบทความไดตั้งแตบัดนี้จนถึงวันศุกรที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยสามารถติดตอสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ คณะวิทยาการคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หรือ http://www.cs. 

ubru.ac.th/index.php/csjuournal 



๓ 
 

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 

จํานวน ๘ หนา 

 มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ โดยไมมีการ

แกไข 

 

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ โครงการจัดนิทรรศการเผยแพรงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ “ครุศาสตรวิจัย” 

  เมื่อวันเสารและอาทิตยที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผานมา คณะครุศาสตรไดจัด

นิทรรศการเผยแพรงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ “ครุศาสตรวิจัย” โดยไดรับความรวมมือจาก

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยทั้งชุดใหมและชุดที่ผานมาเปนอยางดี ทําใหการจัดงานสําเร็จลงไดอยางราบรื่น 

และภาพรวมของผลการประเมินอยูในระดับนาพึงพอใจมาก ประธานในที่ประชุมจึงขอกลาวขอบคุณมา ณ 

โอกาสนี้ ทั้งนี้ ในงานดังกลาวไดมีคณาจารยของคณะครุศาสตร คณาจารยตางสถาบัน นักวิจัย และนักศึกษา 

สงบทความเขารวมนําเสนอ และไดรับคําแนะนําใหปรับปรุงแกไขบทความจากผูทรงคุณวุฒิ ในการนี้จึงขอให

คณะกรรมการเรงติดตามความคืบหนาของการปรับปรุงแกไขบทความดังกลาว เพื่อนําสงให คุณอัญชนา  

ศรีวรรณบุตร ดําเนินการจัดทํารูปเลมรวมบทความตอไป ภายในวันศุกรที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

วาระที่ ๔เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๔.๑ ผลการดําเนินงานของฝายบริหารงานวิจัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘  

  ประธานในที่ประชุมไดนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานของฝายบริหารงานวิจัย ประจําป

งบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งเปนขอมูล ณ วันศุกรที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณา ดังนี ้

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร เบิกจาย การดําเนินการ ผลการดําเนินการ 

๑ การสนับสนุนการทําวิจยัเพื่อพัฒนาทองถิ่นและ

ถายทอดเทคโนโลย ี

๕๒๙,๔๐๐ ๔๗๖,๔๖๐  งานวิจัยจํานวน ๘ เรื่อง 

๒ การสนับสนุนการทําวิจยั เพื่อพัฒนาศาสตรทาง

การศึกษา, พัฒนาองคความรูใหม 

๓๖๕,๑๐๐ ๓๒๘,๕๙๐  งานวิจัยจํานวน ๗ เรื่อง 

๓ การสนับสนุนการทําวิจยัเพื่อพัฒนาการเรยีนรู  ๖๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  งานวิจัยจํานวน ๑๒ เรื่อง 

๔ การสงเสริมการตีพิมพ/เผยแพรงานวิจัย/

นําเสนอผลงานวิจัย 

๒๐๐,๐๐๐  ๖๖,๒๙๒  - รอขอมูล - 

๕ การสนับสนุนทุนการเขียนตําราของอาจารยใน

คณะครุศาสตร 

 ๘๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ตําราจํานวน ๑๖ เรื่อง 

๖ โครงการเสวนาการบูรณาการวิจยัและบริการ

วิชาการสูการเรียนการสอน 

 ๔๐,๐๐๐  ๓๘,๑๒๐  - รอขอมูล - 



๔ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร เบิกจาย การดําเนินการ ผลการดําเนินการ 

๗ โครงการอบรมการจัดการความรูสูการปฏิบัต ิ  ๓๐,๐๐๐  -  จะดําเนินการ ๑๖ ก.ย. ๕๘ 

๘ การพัฒนานักวิจัย (อบรมเพิม่พูนความรูวิจัย)  ๗๐,๐๐๐  ๑๙,๘๙๙  - รอขอมูล - 

๙ พัฒนาระบบสารสนเทศดานการวจิัย  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  - รอขอมูล - 

๑๐ สนับสนุนการจัดตั้งหนวยงานการวิจัย  ๔๐,๐๐๐ ๓๙,๙๙๗.๖๕  - รอขอมูล - 

๑๑ การพัฒนางานวิจัย 

 กิจกรรม ๑  การพัฒนาโครงรางงานวิจัยที่

  ขอทุนสนับสนุน 

 กิจกรรม ๒  การนําเสนอรายงาน 

  ความกาวหนางานวิจัย 

 

 กิจกรรม ๓  การพิจารณากลั่นกรอง 

  บทความของนักวิจัย 

๒๕๔,๐๐๐ 

 ๙๒,๐๐๐ 

 

 ๙๒,๐๐๐ 

 

 

 ๗๐,๐๐๐ 

 

 ๗๙,๗๗๑ 

 ๒๒,๐๓๑ 

 

 ๕๗,๗๔๐ 

 

 

 - 

 
 

 

 
 
 

 
 

- รอขอมูล - 

- รอขอมูล - 

 

เชิญผูทรงคณุวุฒิประเมิน

ความกาวหนาเมื่อ ๒๗-๒๘ 

ก.ค. ๕๘ 

- รอขอมูล - 

๑๒ สรางเครือขายการวิจยัทางการศึกษาในกลุม

มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ 

๑๘๐,๐๐๐  ๗๑,๐๖๓  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู

บูรณาการวิจัยบริการ

วิชาการกับการเรียนการ

สอน รวมกับเครือขาย

มหาวิทยาลยั เมื่อ ๒๙ 

ก.ค. ๕๘ ณ โรงแรมลาํปาง

ริเวอรลอดจ 

๑๓ การจัดนิทรรศการเผยแพรงานวิจยัและผลงาน

ทางวิชาการ 

๒๗๘,๙๐๐  ๑๐๘,๖๐๐  โครงการนิทรรศการเผยแพร

ผลงานวิจัยและผลงาน

วิชาการ “ครุศาสตรวิจัย” 

เมื่อ ๒๙-๓๐ ส.ค. ๕๘ ณ 

อาคารโอฬาร โรจนหริัญ 

๑๔ การสังเคราะหงานวิจัยคณะครุศาสตร  ๕๐,๐๐๐  -  - รอขอมูล - 

๑๕ การอบรมเชิงปฏิบัติการการนําผลงานวิจัยสูการ

ใชประโยชน 

 ๓๐,๐๐๐  -  จะดําเนินการ ๑๖ ก.ย. ๕๘ 

รวมกับโครงการอบรมการ

จัดการความรูสูการปฏิบัต ิ

๑๖ สนับสนุนการทําวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนางาน

คณะครุศาสตร 

 ๔๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  - รอขอมูล - 

๑๗ การบริหารจัดการงานวิจัย  ๕๐,๐๐๐  ๓๕,๗๘๐  - รอขอมูล - 

หมายเหตุ: = ดําเนินการแลว   ,   = ยังไมไดดําเนินการ 

 

  มติที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงาน และเห็นควรใหมีการทบทวนการจัดสรรงบประมาณ

สําหรับโครงการหรือกิจกรรมในฝายวิจัย ใหเหมาะสมกับความตองการจําเปนของงานและระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน ในการประชุมครั้งตอไป เนื่องจากหลายโครงการ/กิจกรรมมีการเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตาม

เปาที่ไดรับจัดสรร 



๕ 
 

 ๔.๒ การวางแผนการดําเนินงานของฝายบริหารงานวิจัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

  อาจารย ดร.ฟสิกสฌอณ  บัวกนก ไดนําเสนอกรอบประเด็นและการใหทุนสนับสนุนการวิจัย

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามกรอบการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ได

รับทราบขอมูลมาจากสถาบันวิจัยและพัฒนา และกรอบการดําเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่ คือ  ๑) การวิจัยใน

โครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล ระยะที่ ๒ และ  ๒) งานวิจัยเชิงพื้นที่รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) เขตภาคเหนือ ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ จากการที่ไดรวมลงพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อคนหาโจทย

วิจัยการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ในวันพฤหัสบดีและศุกรที่ ๑๐-๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผานมา ดังรายละเอียดใน

เอกสารแนบ 

  มติที่ประชุมรับทราบกรอบประเด็นและการใหทุนสนับสนุนการวิจัยประจําปงบประมาณ 

๒๕๕๙ และกรอบการดําเนินงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ โดยจะนัดประชุมอีกครั้งเมื่อไดรับขอมูลกรอบวงเงินงบประมาณ

ที่ชัดเจนจากทางมหาวิทยาลัย ภายหลังวันศุกรที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ ทั้งนี้ ทิศทางของโจทยวิจัยเชิง

พื้นที่ที่ชัดเจน อาจารย ดร.ฟสิกสฌอณ  บัวกนก จะไดแจงใหทราบอีกครั้งในโอกาสตอไป และเพื่อใหการ

ดําเนินงานวิจัยของคณะครุศาสตรเปนไปตามกําหนดระยะเวลาการเบิกจายทุนสนับสนุนของมหาวิทยาลัย จึง

เห็นชอบใหมีการกําหนดระยะเวลาการสงโครงรางวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ใหแลวเสร็จภายในรอบ

การพิจารณาที่ ๑ คือ ภายในวันศุกรที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อใหนักวิจัยมีระยะเวลาในการดําเนินงาน

วิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ 

 ๕.๑ การนัดหมายประชุมครั้งตอไป 

  ประธานไดนัดหมายการประชุมครั้งตอไป ณ หองประชุมกาซะลองโดยวันและเวลาจะแจงให

ทราบอีกครั้งในโอกาสตอไป 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น. 

 

 

 

 ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. 

  (อาจารยเศรษฐวิชญชโนวรรณ)  (อาจารย ดร.ณัฐพล  แจงอักษร) 

  ผูจดบันทึกการประชุม  ผูทบทวนบันทึกการประชุม 

 
   ลงชื่อ............................................................. 

    (อาจารย ดร.ฟสิกสฌอณ  บัวกนก) 

    ผูตรวจบันทึกการประชุม 
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