
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย  
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ผู้มาประชุม 
 คณะกรรมการที่ปรึกษา 

๑. อาจารย์ ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล ประธานกรรมการที่ปรึกษา 
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๔. อาจารย์เกศนีย์  พิมพ์พก  กรรมการและเลขานุการที่ปรึกษา 
 

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
๑. อาจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ  บัวกนก ประธานกรรมการ  
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินารถ  วัฒนกุล กรรมการ 
๓. อาจารย์ ดร.เจือจันทร์  วงศ์พลกานันท์ กรรมการ 
๔. อาจารย์ ดร.ณัฎฐ์  ชาค ามูล กรรมการ 
๕. อาจารย์ ดร.อัมเรศ  เนตาสิทธิ์ กรรมการ 
๖. อาจารย์เกษทิพย์  ศิริชัยศิลป์ กรรมการ 
๗. อาจารย์เบญจมาศ  พุทธิมา กรรมการ 
๘. อาจารย์วาทิต  ธรรมเชื้อ กรรมการ  
๙. อาจารย์อภิรดี  จีนคร้าม กรรมการ 
๑๐. อาจารย์เศรษฐวิชญ์  ชโนวรรณ กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางสาวอัญชนา  ศรีวรรณบุตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒. นายอานนท์  นันตาปลูก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นางสาวอารีรัตน์  วงศ์สายทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว ติดภารกิจ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล ติดภารกิจ 
๓. อาจารย์ ดร.ณัฐพล  แจ้งอักษร ติดภารกิจ 

 
 
 



๒ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น. 
อาจารย์ ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งผลการประชุมคณบดี คณะครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ – พุธที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา 
และขอให้ อาจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ  บัวกนก รับช่วงด าเนินการประชุมตามวาระต่อไป ดังนี้ 

 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑  ผลการประชุมคณบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย 
  อาจารย์ ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล แจ้งให้ทราบว่า จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมในที่ประชุม
คณบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ที่จัดขึ้นที่จังหวัดน่าน เมื่อวัน
จันทร์ที่ ๕ – พุธที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา มีเรื่องแจ้งจาก รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ ว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพ่ือด าเนินงานสนับสนุนการพัฒนาระบบการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพ่ือพัฒนาสังคม
ชุมชนท้องถิ่น มีก าหนดระยะเวลา ๓ ปี คือ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ โดยในระยะ ๑ ปีแรก จะเน้นการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาครูของครู นักศึกษาครูชั้นปีที่ ๔ และครูพ่ีเลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นหลัก 
ภายใต้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การแนะวิธีสอน (coaching) และการคิดเชิงเหตุผล (RBL) ซึ่งในระหว่างวัน
เสาร์และอาทิตย์ที่ ๑๗ – ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ จะมีการประชุมเชิงวิชาการน าร่องโครงการวิจัยดังกล่าว
และให้ความรู้ที่ครอบคลุมแนวคิดทั้งสามข้างต้น ณ โรงแรมเวียงทอง จ.ล าปาง จึงขอให้คณาจารย์พิจารณาส่ง
ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาละ ๑๐ – ๑๒ คน และตัวแทนคณาจารย์สาขาวิชาละ ๒ คน เข้าร่วมการ
ประชุม ทั้งนี้จะได้ให้เจ้าหน้าที่ประจ าคณะประสานงานและแจ้งรายละเอียดก าหนดการ สถานที่ให้ทราบอีก
ครั้งในโอกาสต่อไป  
  จากนั้นในระยะที่สองจะเป็นการน าความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริง 
และน าความรู้ไปใช้สร้างชุมชนการเรียนรู้ (PLC) ส่วนระยะที่สามจะเป็นการสรุปองค์ความรู้และการจัดการ
ความรู้ (KM) ที่ได้รับจากการวิจัย กล่าวโดยสรุปลักษณะการด าเนินการวิจัยที่คาดว่าจะใช้ตามกรอบความ
ร่วมมืองานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศกับส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัยนั้นมีความคล้ายคลึงกับการวิจัยในโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล ที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว และ
สอดคล้องกับโครงการอื่น ๆ ที่คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการน าร่องมาแล้วเป็นระยะเวลานาน จึงเป็นโอกาสอัน
ดีที่คณะครุศาสตร์จะได้มีส่วนร่วมและเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนการวิจัยครั้งนี้ให้ด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และผลจากการเข้าร่วมวิจัยจะเป็นส่วนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์ได้เป็น
อย่างดี 
 
 
 



๓ 
 

 ๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  อาจารย์ ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร ในฐานะรองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 
๑ – ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ โดยมีระดับคะแนนการประเมินเฉลี่ย ของทุก
องค์ประกอบสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในองค์ประกอบการวิจัย ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ที่ได้คะแนน
การประเมินเฉลี่ยสูงขึ้น เนื่องจากได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ผู้วิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยเป็น
จ านวนมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามผลการประเมินดังกล่าวยังไม่ถึงเกณฑ์เป้าหมายที่คณะก าหนด จึงขอให้
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยทุกคนได้ร่วมมือกันผลักดันและส่งเสริมให้คณาจารย์ในคณะมีการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 

 ๑.๓  การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานประกัน
คุณภาพ ระหว่างคณะครุศาสตร์กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคเหนือ 
  อาจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ  บัวกนก แจ้งให้ทราบว่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
โดยคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ได้จัดให้มีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับงานวิจัย งานบริการ
วิชาการ และงานประกันคุณภาพ ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขึ้นในระหว่างวันอาทิตย์ที่ 
๑๑ – อังคารที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน ๘ คน คือ อาจารย์ ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล  
อาจารย์ ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร  อาจารย์ ดร.ณัฎฐ์  ชาค ามูล  อาจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ  บัวกนก  
อาจารย์เกศนีย์  พิมพ์พก  อาจารย์เศรษฐวิชญ์  ชโนวรรณ  อาจารย์อภิรดี  จีนคร้าม  และคุณอานนท์  นันตาปลูก 
ตามก าหนดการดังแนบ และขอให้ อาจารย์อภิรดี  จีนคร้าม อธิบายรายละเอียดตามก าหนดการดังกล่าวแก่ที่
ประชุมรับทราบ 
 

 ๑.๔  การเข้าร่วม “เวที ระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดล าปางใน ๓ มิติ คือ 
เศรษฐกิจและอาชีพ ทรัพยากร และสังคมวัฒนธรรม” 
  อาจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ  บัวกนก แจ้งให้ทราบว่า จากการได้เข้าร่วมเวที ระดมความคิดเห็น
แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดล าปางใน ๓ มิติ คือ เศรษฐกิจและอาชีพ ทรัพยากร และสังคมวัฒนธรรม เพ่ือ
ระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดล าปาง และหา
แนวทางพัฒนาพื้นที่จังหวัดล าปาง ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง เมื่อวันพุธที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา พบว่า คณะครุศาสตร์อาจจะต้องลงพ้ืนที่วิจัย
และพัฒนาในเขตอ าเภอเมืองปานซึ่งเป็นพ้ืนที่เดิมตามโครงการวิจัย ๑ คณะ ๑ โมเดล อีกครั้ง เนื่องจากเป็น
พ้ืนที่วิจัยเดิมที่สามารถประสานความร่วมมือได้โดยสะดวกและยังคงมีความต้องการได้รับการพัฒนาอยู่ โดย
ข้อมูลที่ได้รับจากเวทีระดมความคิดเห็นนี้ เป็นข้อมูลเรื่องเล่าจากฝ่ายสนับสนุนการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่
อาจลงข้อสรุปได้อย่างแน่ชัดว่าปัญหาหรือความต้องการที่แท้จริงในภาพรวม ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง
หลายฝ่าย เป็นอย่างไร จึงเห็นควรให้มีการลงพ้ืนที่วิจัยเพ่ือส ารวจปัญหาและหาข้อสรุปที่ชัดเจนอีกครั้ง 



๔ 
 

นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ  บัวกนก ได้ขอให้ อาจารย์ ดร.เจือจันทร์  วงศ์พลกานันท์ เล่า
รายละเอียดพอสังเขปของการวิจัยเชิงบูรณาการหรือการวิจัยแบบสหวิทยาการ ให้แก่คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยได้รับทราบและท าความเข้าใจในเบื้องต้น เพ่ือการด าเนินงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ดังกล่าวในโอกาสต่อไป 
 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
จ านวน ๕ หน้า 
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ โดยไม่มีการ
แก้ไข 
 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑  ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการท าวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบแผ่นดิน)   
  อาจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ  บัวกนก ได้น าเสนอร่างประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการท าวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบแผ่นดิน) แก่ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
  มติที่ประชุม  เห็นชอบร่างประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การให้
ทุนอุดหนุนการท าวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบ
แผ่นดิน) ที่ อาจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ  บัวกนก น าเสนอ โดยมีการปรับแก้และเพ่ิมเติมข้อความเพ่ือสื่อ
ความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้ 

๑) ปรับเปลี่ยนข้อความภาษาอังกฤษในหัวข้อ ๒.๒ คือ social, emotional, ethical and 
academic education ให้เป็นภาษาไทย 

๒) ปรับเงื่อนไขของโครงการที่ เสนอขอรับทุน ข้อ ๒ ให้ระบุการเสนอขอในรูปแบบ
โครงการวิจัยเดี่ยว ภายใต้กรอบการจัดสรรจ านวน ๑๐ ทุน โดยไม่ต้องจ ากัดจ านวนโครงการวิจัยที่ประสงค์
ขอรับทุนในแต่ละกรอบการวิจัย เพ่ือให้อิสระในการก าหนดประเด็นการวิจัยตามความสนใจของผู้วิจัย ที่
อาจจะท าโครงการวิจัยเรื่องใดก็ได้ตามกรอบการวิจัยที่ระบุในประกาศฯ ในจ านวนมากน้อยต่างกัน 

๓) ให้เน้นเงื่อนไขของโครงการที่เสนอขอรับทุน ข้อ ๖ ว่าโครงการวิจัยที่ประสงค์ขอรับทุน
จะต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัย ในรูปแบบบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ และ ๒ เท่านั้น จึงจะได้รับการ
จัดสรรทุนเต็มวงเงิน โดยอาจก าหนดเป็นเงื่อนไขการเบิกจ่ายทุนในงวดสุดท้าย เพ่ือให้ผู้วิจัยรับทราบและ
เตรียมพร้อมหาแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ไว้ในเบื้องต้น 



๕ 
 

 ๔.๒  การขอเพิ่มรายชื่อนักวิจัยร่วมโครงการและปรับเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์การมีส่วนร่วมในงานวิจัย 
  เนื่องจาก อาจารย์ธนาพันธุ์  ณ เชียงใหม่ ได้แจ้งความประสงค์จะขอเพ่ิมรายชื่อนักวิจัยร่วม
โครงการและขอปรับเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์หรือสัดส่วนการมีส่วนร่วมในงานวิจัยของผู้ร่วมวิจัย ในงานวิจัยเรื่อง 
“การใช้สื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา” 
ที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มายังคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ตามบันทึกข้อความที่ 
คร. ๑๓๑/๒๕๕๘ ประธานในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมและลงมติในกรณี
ดังกล่าว 
  มติที่ประชุม  เนื่องจากโครงการวิจัยที่ประสงค์จะขอเพ่ิมรายชื่อนักวิจัยร่วมโครงการและขอ
ปรับเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์หรือสัดส่วนการมีส่วนร่วมในงานวิจัยของผู้ร่วมวิจัย เป็นโครงการวิจัยที่ได้ด าเนินการมา
จนสิ้นสุดปีงบประมาณแล้ว และการปรับเปลี่ยนจะกระทบบรรทัดฐานการด าเนินงานวิจัยและการก ากับดูแล
บริหารงานวิจัยของคณะกรรมการบริหารงานวิจัยในภาพรวม จึงมีมติไม่อนุมัติให้มีการเพ่ิมรายชื่อนักวิจัยร่วม
โครงการและปรับเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์หรือสัดส่วนการมีส่วนร่วมในงานวิจัยของผู้ร่วมวิจัยในงานวิจัยเรื่อง “การ
ใช้สื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา” ทั้งนี้
ขอความอนุเคราะห์จาก อาจารย์อภิรดี  จีนคร้าม เป็นผู้แจ้งมติและเหตุผลดังกล่าวแก่ อาจารย์ธนาพันธุ์  ณ 
เชียงใหม่ หัวหน้าโครงการวิจัย เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ การนัดหมายประชุมครั้งต่อไป 
  ประธานได้นัดหมายการประชุมครั้งต่อไปในวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้อง
ประชุมกาซะลอง เพ่ือพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยตามประกาศการให้ทุนอุดหนุนการท าวิจัย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบแผ่นดิน) โดยก าหนดเวลาจะแจ้งให้ทราบ
อีกครั้งในโอกาสต่อไป 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๑๐ น. 
 
 
 
 ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. 
  (อาจารย์เศรษฐวิชญ์  ชโนวรรณ)  (อาจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ  บัวกนก) 
  ผู้จดบันทึกการประชุม  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 


