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เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๑๐ น. 
อาจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ  บัวกนก ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม

ตามวาระ ดังนี้ 
 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑  ผลการด าเนินงานการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับงานวิจัย งานบริการวิชาการ 
และงานประกันคุณภาพ ระหว่างคณะครุศาสตร์กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคเหนือ 
  อาจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ  บัวกนก แจ้งให้ทราบว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารงานวิจัย ได้จัด
ให้มีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานประกันคุณภาพ ระหว่าง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๑ – อังคารที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการ
ด าเนินงานส าเร็จเป็นที่เรียบร้อยตามแผนที่วางไว้ 
 
 ๑.๒  การน าเสนอโครงร่างวิจัย (concept paper) การพัฒนาพื้นที่จังหวัดล าปางใน ๓ มิติ คือ 
เศรษฐกิจและอาชีพ ทรัพยากร และสังคมวัฒนธรรม ระหว่างวันพุธที่ ๒๘ – พฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
  อาจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ  บัวกนก แจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันพุธที่ ๒๘ – พฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ ได้ร่วมน าเสนอโครงร่างวิจัย (concept paper) การพัฒนาพ้ืนที่จังหวัด
ล าปางใน ๓ มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ ทรัพยากร และสังคมวัฒนธรรม ต่อผู้แทนจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๒ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง จ านวน ๔ ชุดโครงการ ได้แก่ 
  ๑) การสร้างกระบวนการความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพครู ในการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ ของโรงเรียนน าร่องในเขตอ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง ด าเนินการโดย คณะครุศาสตร์ 
  ๒) การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบนเส้นทางท่องเที่ยวอ าเภอเมืองปาน สู่อ าเภองาว 
จังหวัดล าปาง ด าเนินการโดย อาจารย์ ดร.เจือจันทร์  วงศ์พลกานันท์ ร่วมกับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
ในลักษณะงานวิจัยสหวิทยาการ 
  ๓) ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเทศบาลต าบลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
ด าเนินการโดย อาจารย์สมชาย  เมืองมูล 
  ๔) ระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาหมอท้องถิ่น บ้านห้วยมะเกลือ ต าบลหัวเสือ อ าเภอแม่ทะ 
จังหวัดล าปาง ด าเนินการโดย อาจารย์มะยุรีย์  พิทยาเสนีย์ 
  โดยมีก าหนดส่งโครงร่างฉบับสมบูรณ์ (full paper) ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันจันทร์ที่ 
๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือน าเสนอต่อต่อผู้แทนจาก สกว. อีกครั้งในวันพุธที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๓ 
 

 ๑.๓  การลงพื้นที่ โรงเรียนทุ่งกว๋าว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ เพื่อหา
เป้าหมายร่วมในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
  อาจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ  บัวกนก แจ้งให้ทราบว่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
มีก าหนดการลงพ้ืนที่วิจัยตามโครงการวิจัย “การสร้างกระบวนการความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพครู ใน
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ของโรงเรียนน าร่องในเขตอ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง” ณ 
โรงเรียนทุ่งกว๋าว อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง ซึ่งเป็น ๑ ใน ๔ ของโรงเรียนพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือหา
เป้าหมายร่วมในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีผู้ร่วม
กิจกรรม คือ ผู้อ านวยการ กรรมการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนทุ่งกว๋าว ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในการนี้จึงขอ
เชิญชวนคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วม 
 
 ๑.๔  โครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่ร่วมกับ สกว. ล าปาง โดยคุณภัทรา  มาน้อย ในพื้นที่เป้าหมายชุมชน
บ้านแม่หมี อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 
  อาจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ  บัวกนก แจ้งให้ทราบว่า จากความร่วมมือและร่วมทุนระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง กับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
จังหวัดล าปาง ที่ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๓ คณะครุศาสตร์ จึงจัดให้มีโครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่ เพ่ือ
ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายไว้ในเบื้องต้น คือ ชุมชนบ้านแม่หมี อ าเภอ
เมืองปาน จังหวัดล าปาง ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มานานกว่า ๑๐๐ ปี โดยมีปัญหาที่
น่าสนใจ คือ แม้ว่าพ้ืนที่ท ากินจะทับซ้อนกับพ้ืนที่เขตป่าสงวนหรือเขตป่าอนุรักษ์ตามประกาศของรัฐบาล แต่
ชุมชนดังกล่าวเคยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมของชุมชน ที่ท าด้วยแรงกาย แรงใจ และด้วยความมุ่งมั่น จึงเป็นที่น่าศึกษาว่าชุมชนดังกล่าว
จัดการกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้ในเบื้องต้นจะได้ประสานงานกับชุมชนและคุณภัทรา  มาน้อย ผู้
ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น จังหวัดล าปาง เพ่ือลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลต่อไป ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการได้ภายใน
ปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้  
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ 
จ านวน ๕ หน้า 
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ โดยไม่มีการ
แก้ไข 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 



๔ 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑  การพิจารณาเบื้องต้นเพื่ออนุมัติทุนอุดหนุนการท าวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบแผ่นดิน)   
  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงร่างวิจัยที่คณาจารย์ขอสนับสนุนทุนวิจัยมาในหมวด
งบประมาณเงินแผ่นดิน ประเภทการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้เพ่ือชุมชนและท้องถิ่น (กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม 
สนับสนุนการวิจัยพื้นฐาน วิจัยประยุกต์ และวิจัยบูรณาการ) และการวิจัยที่ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์) รอบแรก จ านวน ๑๕ โครงการ ทุนวิจัยโครงการละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาท) โดยขอให้
ผู้รับผิดชอบพิจารณาโครงร่างวิจัยน าเสนอผลการพิจารณาตามล าดับ เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท าประกาศ
ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ในหมวดงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป 
  มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารงานวิจัยลงความเห็นและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

ที ่ ผู้วิจัย ชื่อเรื่อง ผู้พิจารณา มติ/ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ 
๑ หัวหน้าโครงการ 

อ.ชนันท์ธิดา  ปัญญา 
ผู้ร่วมวิจัย 
- 

เทคนิคการจัดห้องเรียนแห่ง
ความคิดโดยใช้อีเอฟ ที่มุ่งพัฒนา
ทักษะการคิดเพือ่ชีวิตที่ส าเร็จ
ของผู้เรียน 

อ.ดร.ณัฐพล  แจ้งอกัษร 
อ.เบญจมาศ  พทุธิมา 

เห็นควรอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยได้ โดยปรับ 
๑)  ระบุรายละเอียดวิธีการด าเนินการวจัิยให้
 ชัดเจน 
๒) นิยาม “อีเอฟ” ให้ชัดเจนว่าเป็น “วิธีการ” 
 หรือ “ตัวแปรตาม” ทั้งน้ีเมื่อมีความชัดเจน
 แล้ว ให้ปรับวัตถุประสงค์การวิจัยให้
 สอดคล้อง 

๒ หัวหน้าโครงการ 
อ.เกษทพิย์  ศิริชัยศิลป์ 
ผู้ร่วมวิจัย 
- 

การพัฒนาหลกัสูตรเสริมสร้าง
การคิดเชิงระบบตามแนวจิตต
ปัญญาศึกษาส าหรับนักศึกษาครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

อ.ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ  บัวกนก 
อ.เกศนีย์  พิมพพ์ก 

เห็นควรอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยได้ โดยปรับ 
เปล่ียนกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย จากนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง
เป็นนักศึกษากลุ่มอื่น ให้สอดคล้องกับลักษณะ
การวิจัยที่ประกาศให้ทุน 

๓ หัวหน้าโครงการ 
อ.สุจิตรา  ปันดี 
ผู้ร่วมวิจัย 
- 

การพัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรม 
การจัดการเรียนรู้เสริมสร้าง
ทักษะชีวิตส าหรับนักศึกษาครู
กลุ่มชาตพิันธุ ์

อ.เกศนีย์  พิมพพ์ก 
อ.เศรษฐวิชญ์  ชโนวรรณ 

เห็นควรอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยได้ โดยปรับ 
๑) เปล่ียนกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย จาก
 นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
 ราชภัฏล าปางเป็นนักศึกษากลุ่มอื่น ให้
 สอดคล้องกับลักษณะการวิจัยที่ประกาศให้ทุน 
๒) วัตถุประสงค์การวิจัยขอ้ ๒ และ ๓ สามารถ
 ปรับรวมเป็นข้อเดียวกันได ้โดยไม่จ าเป็น 
 ต้องมีข้อ ๑ 

๔ หัวหน้าโครงการ 
อ.ดร.ณัฐพล  แจ้งอกัษร 
ผู้ร่วมวิจัย 
- 

การพัฒนาตัวบ่งชีแ้ละแบบวัด
ความภาคภูมิใจของตนเองของ
นักเรียนกลุ่มชาตพิันธุ ์

อ.ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ  บัวกนก 
อ.ดร.อัมเรศ  เนตาสิทธิ ์

เห็นควรอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยได้ ทั้งน้ีได้
สอบถามความเข้าใจกับผู้วิจัยในที่ประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
 



๕ 
 

ที ่ ผู้วิจัย ชื่อเรื่อง ผู้พิจารณา มติ/ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ 
๕ หัวหน้าโครงการ 

อ.ดร.สุธิษณา  โตธนายานนท์ 
ผู้ร่วมวิจัย 
อ.อรทัย  เลาอลงกรณ์ 
อ.วิไลวรรณ  กลิ่นถาวร 
อ.ศิริพร  วงค์ตาค า 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัด 
การเรียนรู้ผ่านการลงมือกระท า
เพื่อพัฒนาทกัษะชีวิตของเด็ก
ปฐมวัย 

อ.ดร.ณัฐพล  แจ้งอกัษร 
อ.เกศนีย์  พิมพพ์ก 
อ.เบญจมาศ  พทุธิมา 

เห็นควรอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยได้ โดยปรับ 
๑)  ปรับรวมวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ ๒ และ ๓ 
 เข้าด้วยกัน เน่ืองจากให้ค าตอบการวิจัย
 เหมือนกัน 
๒) ระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับให้สอดคล้อง
 กับวัตถุประสงค์การวิจัย 
๓) เพิ่มเติมรายละเอียดของการทบทวน
 วรรณกรรมให้หนักแน่น 
๔) พิจารณาปรับเปล่ียนรายละเอียดของ
 งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบของ
 มหาวิทยาลัย 

๖ หัวหน้าโครงการ 
อ.ชนันกาญจน์  สุวรรณเรือง 
ผู้ร่วมวิจัย 
- 

การพัฒนาระบบตัดสินใจของครู
ในการเลือกรูปแบบสื่อการเรียน
การสอนและสร้างนวัตกรรมโดย
ใช้การวิจัยพื้นฐาน 

อ.ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ  บัวกนก 
อ.เศรษฐวิชญ์  ชโนวรรณ 

เห็นควรอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยได้ โดยปรับ 
๑)  ระบุสัดส่วนการท าวิจัยของผู้วิจัยเป็น ๑๐๐% 
 เน่ืองจากไม่มีผู้ร่วมวิจัย 
๒) ควรกล่าวถึง “ระบบตัดสินใจ” ไว้ใน
 ความส าคัญและที่มาของปัญหาทีท่ าการ
 วิจัย และเขียนแสดงให้เห็นความเชือ่มโยง
 ระหว่างสภาพปัญหา แนวทาง กับสิ่งที่
 ต้องการวิจัย 
๓) ปรับและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การวจัิย โดย
 ตัดข้อ ๑ ออก และปรับข้อ ๒ ใหค้รอบคลุม
 ชื่อเร่ืองวิจัยมากขึ้น 
๔) เพิ่มเติมกรอบแนวคิดการวิจัยให้สมบูรณ์  
 ให้แสดงถึงกระบวนการพฒันา และแสดง
 ความสัมพันธข์องตวัแปรต่าง ๆ อยา่งเป็น
 เหตุเป็นผล 
๕) นิยาม “ระบบตัดสินใจ” และ “การวิจัย
 พื้นฐาน” ที่ปรากฏในชื่อเร่ืองให้ชัดเจน  
 โดยอาจกลา่วไว้ในเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 
๖) ระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับให้ชัดเจน 
๗) ระบุขอบเขตการวิจัยเพิ่มเติม เช่น ขอบเขต
 ด้านเน้ือหา ตัวแปร หรือระยะเวลา ให้แสดง
 ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัต ิ
๘) ระบุเคร่ืองมือวิจัยรวมถึงวิธกีารสร้างและหา
 คุณภาพให้ชัดเจน 
๙) ระบุรายละเอียดวิธีด าเนินการวิจัย รวมถึง
 วิธีการวัดตัวแปรตามให้ชัดเจน 

 



๖ 
 

ที ่ ผู้วิจัย ชื่อเรื่อง ผู้พิจารณา มติ/ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ 
๗ หัวหน้าโครงการ 

อ.ปริตต์  สายส ี
ผู้ร่วมวิจัย 
อ.ปณิสรา  จันทร์ปาละ 
นายวีรศักดิ์  ของเดิม 

การพัฒนาหลกัสูตร “ล าปาง
ศึกษา” ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดล าปาง 

อ.ดร.ปรารถนา  โกวทิยางกูร 
อ.ดร.อัมเรศ  เนตาสิทธิ ์

เห็นควรอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยได้ โดยปรับ 
๑)  ระบุเขตพื้นทีก่ารศึกษาให้ชัดเจน เพื่อให้
 วัตถุประสงค์และวิธกีารวิจัยสอดคล้องกับ
 บริบทของเขตพื้นที่การศึกษานั้น 
๒) ควรระบุสภาพทีพ่ึงประสงค์ในประเด็น
 หลักสูตรทอ้งถิ่น สภาพปัจจุบันของหลักสูตร
 ท้องถิ่นในจังหวัดล าปาง รวมถึงความแตกต่าง
 ระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งทีเ่ป็นจริง แล้วจึง
 เชื่อมโยงสูก่ารพัฒนาหลกัสูตรล าปางศึกษา 
 ผนวกกับแนวคิดที่ใช้ในการสร้างหลักสูตร  
 ในความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการ
 วิจัย 
๓) แกไ้ขวัตถุประสงค์การวิจัยขอ้ ๑ เปน็ “เพื่อ
 พัฒนาหลกัสูตร “ล าปางศึกษา” ส าหรับ
 นักเรียนชั้นประถมศึกษา ในเขตพื้นที่
 การศึกษาจังหวัดล าปาง ส าหรับใช้เป็น
 หลักสูตรสถานศึกษา” และข้อ ๒ แก้ไขเป็น 
 “เพือ่ศึกษาผลการน าหลักสูตร “ล าปาง
 ศึกษา” ไปใช้...” 
๔) ตัวแปรต้นไม่ใช่ “ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ” 
 แต่น่าจะเป็นหลักสูตร “ล าปางศึกษา” ที่
 ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ส่วนตัวแปรตามน่าจะเป็น 
 ผลการน าหลกัสูตรไปใช้ ทั้งน้ีให้พิจารณา
 ปรับกรอบแนวคิดเรื่องตัวแปรต้นและตัวแปร
 ตามให้ชัดเจนและถกูต้อง 
๕) นิยาม “การพัฒนาหลกัสูตร” ให้ครอบคลุม
 มากขึ้น นอกเหนือจากค าวา่ “การพัฒนา
 บทเรียน” 
๖) ระบุวิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง 
๗) ระบุวิธีการวัดตวัแปรตาม 
๘) ระบุวิธีการและเคร่ืองมือวิจัยให้ครบถ้วน
 ตามกระบวนการวิจัยและพฒันา (R&D) 
๙) เพิ่มเติมเอกสารที่เกี่ยวข้องเร่ืองการพัฒนา
 หลักสูตร และไม่ควรยึดกระบวนการพัฒนา
 หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธกิารเป็นหลัก 
 แต่ควรแสวงหาแนวคิดทางการพัฒนา
 หลักสูตรที่หลากหลาย เพือ่น ามาซ่ึงองค์
 ความรู้ใหม่ 



๗ 
 

ที ่ ผู้วิจัย ชื่อเรื่อง ผู้พิจารณา มติ/ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ 
๘ หัวหน้าโครงการ 

อ.ดร.ดวงพร  อุ่นจิตต์ 
ผู้ร่วมวิจัย 
- 

การพัฒนาแนวทางการบริหาร
เพื่อเสริมสร้างความผาสกุใน
โรงเรียน 

อ.ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ  บัวกนก 
อ.เศรษฐวิชญ์  ชโนวรรณ 

เห็นควรอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยได้ โดยปรับ 
๑)  ระบุขอบเขตประชากรให้ถูกตอ้งชัดเจน 
 เน่ืองจากโรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกัด 
 ในจังหวัดล าปาง ไม่ได้มีเพียง ๒๙ โรงเรียน 
๒) ควรทบทวนขอบเขตการวิจัยให้แสดงถึงสภาพ
 หรือบริบทพื้นทีท่ี่จะท าวิจัยในจังหวัดล าปาง 
๓) ควรเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การวิจัยในประเด็น
 ผลการใชแ้นวทางการบริหารเพือ่เสริมสร้าง
 ความผาสกุ 
๔) การเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ควรอยู่
 ในขอบเขตของผลการวิจัยทีไ่ม่กว้างไกล
 จนเกินไป เช่น กระทรวงศึกษาธิการได้แนว
 ทางการบริหารฯ เป็นการเขียนที่กวา้งไกล
 ถึงระดับกระทรวง อาจเป็นไปได้ยาก 
๕) ระบุรายละเอียดวิธีด าเนินการวิจัย ตลอดจน
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยให้ครบถ้วนและ
 ชัดเจน 

๙ หัวหน้าโครงการ 
อ.นริสรา  ฐานวรกุล 
ผู้ร่วมวิจัย 
ผศ.ศิรินารถ  วัฒนกุล 
อ.เกสร  กอกอง 
อ.มนตา  รัตนจันทร์ 

การศึกษาผลการพัฒนาการ 
ด้านภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย
โดยใช้เพลงและค าคล้องจอง 
เป็นฐานของโรงเรียนอรุโณทัย  
จ.ล าปาง 

อ.ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ  บัวกนก 
อ.เกศนีย์  พิมพพ์ก 

เห็นควรอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยได้ โดยปรับ 
๑)  พิจารณาปรับชื่อเร่ืองเป็น “ผลการพัฒนา
 ภาษาอังกฤษของเดก็ปฐมวัยโดยใชเ้พลง 
 และค าคล้องจองเป็นฐาน”  
๒) ระบุสภาพปัญหา สภาพที่คาดหวัง สิ่งที่ต้อง
 พัฒนา แนวทางในการพฒันา รวมทั้ง 
 บทสรุปใหช้ัดเจนในความส าคัญและที่มา 
 ของปัญหาที่ท าการวิจัย 
๓) พิจารณาความเพียงพอและเพิ่มเติมจ านวน
 เพลงหรือจ านวนคร้ังทีพ่ัฒนา ตามความ
 เหมาะสมกับความสามารถในการพฒันา 
 เด็กปฐมวัยและระยะเวลาการวิจัย 
๔) ระบุข้อดี จุดเด่น หรือความแตกตา่งของ
 วิธีการที่ใช้ในการวิจัยกับวิธกีารจัดการเรียน
 การสอนปกติ เพือ่แสดงถึงความน่าเชื่อถอื
 ของวิธกีารที่จะน าไปใชก้ับเด็ก 
๕) ไม่จ าเป็นต้องมีเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบั
 โรงเรียนอรุโณทัย 
๖) ระบุรายละเอียดของเคร่ืองมือวิจัยรวมถึง
 วิธีการจัดท าหรือคัดเลอืกมาใช้ให้ชดัเจน 
๗) ระบุรายละเอียดของงบประมาณให้ชัดเจน 



๘ 
 

ที ่ ผู้วิจัย ชื่อเรื่อง ผู้พิจารณา มติ/ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ 
๑๐ หัวหน้าโครงการ 

อ.สมบัติ  ค ามูลแก้ว 
ผู้ร่วมวิจัย 
- 

การใช้การเรียนภาษาแบบมุ่ง
ปฏิบัติงานร่วมกับการอภิปราย
กลุ่มเพื่อเพิ่มพูนความสามารถ
การอา่นและพูดน าเสนอ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและ
ผู้ปกครอง โรงเรียนวอแก้ววทิยา 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

อ.เกศนีย์  พิมพพ์ก 
อ.เบญจมาศ  พทุธิมา 

เห็นควรอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยได้ โดยปรับ 
๑)  หาก “การมุ่งปฏิบัติงานร่วมกับการอภิปราย
 กลุ่ม” เป็นวิธีการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาที่ใช้
 กันอยู่เดิมโดยทั่วไปแล้ว ให้พิจารณา
 ปรับเปลี่ยนเป็นวิธีการอื่น ที่แตกต่างจาก
 วิธีการเดิม เพื่อศึกษาผลที่แตกต่างออกไป 
๒) ระบุวิธีด าเนินการวิจัยให้มีความเป็นไปได้
 ในทางปฏิบัติ เช่น การออกไปสอนใน
 โรงเรียนเป้าหมายถึง ๒๕ คร้ัง คร้ังละ ๖๐ 
 นาที หรือการใช้ผู้ปกครองเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
 สามารถท าได้หรือไม่ เมื่อไร อย่างไร 
๓) ระบุสภาพปัญหา สภาพที่คาดหวัง สิ่งที่ต้อง
 พัฒนา แนวทางในการพฒันาของโรงเรียน
 เป้าหมาย รวมทั้งบทสรุปใหช้ัดเจนใน
 ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
๔) ใช้ค าให้คงเส้นคงวา เช่น ชื่อวิธกีารสอน  
 การเรียกกลุ่มเป้าหมายว่านักเรียนหรือ
 นักศึกษา ก็ให้ตรงกันตลอดเล่ม 
๕) เพิ่มเติมรายละเอียดของเคร่ืองมือวิจัย รวมถึง
 วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือให้ครบถ้วนชัดเจน 
๖) ตรวจสอบและแกไ้ขการเขียนงบประมาณ 
 ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลัย 
๗) การวิจัยน้ีมีความคล้ายคลึงกับการวจัิย 
 ในชั้นเรียน อาจปรับเป็นวิจัยในชั้นเรียนได้ 
 โดยปรับวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดวา่
 จะได้รับให้สอดคล้องกับลักษณะงานวิจัย 
 ในชั้นเรียน 

๑๑ หัวหน้าโครงการ 
อ.ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ  บัวกนก 
ผู้ร่วมวิจัย 
อ.เกษตร  วงศ์อุปราช 

การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีการจัด
การศึกษาตลอดชีวติในการดูแล
ผู้สูงอายุจากการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ต าบลชมพู อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

อ.ดร.ปรารถนา  โกวทิยางกูร 
อ.เศรษฐวิชญ์  ชโนวรรณ 

เห็นควรอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยได้ โดยปรับ 
๑)  ตรวจแก้ค าผิดในโครงร่างวิจัย 
๒) ระบุรายละเอียดของเคร่ืองมือวิจัยให้ชัดเจน 
๓) ระบุขอบเขตของประชากรและกลุม่ตัวอย่าง
 ให้ชัดเจน 
๔) ปรับแก้สถิตทิี่ใช้วิเคราะหข์้อมูลวิจัย ในส่วน
 สถิติบรรยายไมต่้องระบุถึงการใช้กราฟหรือ
 แผนภูมิ เน่ืองจากเป็นการน าเสนอข้อมูล
 ไม่ใช่สถิติวเิคราะห ์และในส่วนสถิตอินุมาน
 ควรระบุว่าจะเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอะไร  
 ด้วยวิธีใด 
๕) แกไ้ขการเขียนงบประมาณตามระเบียบของ
 มหาวิทยาลัย 



๙ 
 

ที ่ ผู้วิจัย ชื่อเรื่อง ผู้พิจารณา มติ/ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ 
๑๒ หัวหน้าโครงการ 

อ.ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร 
ผู้ร่วมวิจัย 
น.ส.เขมจิรา  เกษมสุขพัชรา 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ของครูผู้สอนในการพัฒนาทักษะ 
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา ในอ าเภอ
เมืองล าปาง 

อ.ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล เห็นควรอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยได้ โดยปรับ 
๑)  ระบุสภาพปัญหาของโรงเรียนในเขตอ าเภอ
 เมืองที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และเหตุผลของ 
 การใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ 
 มีส่วนร่วมให้ชัดเจน ในความส าคัญและที่มา
 ของปัญหาทีท่ าการวิจัย 
๒) รวบวัตถุประสงค์ให้เหลือเพียง ๑ ขอ้ 
 เน่ืองจาก วัตถุประสงค์ข้อ ๒ ครอบคลุม
 วัตถุประสงค์ข้อ ๑ แล้ว 
๓) ควรเพิ่มรายละเอียดของเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง
 เรื่อง “การสอนเพือ่พัฒนากระบวนการคิด” 
 เน่ืองจากเป็นส่วนส าคัญของงานวิจยั 
๔) อาจเพิ่มขั้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครู 
 (PLC) ในภาพ ๑ ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 ในส่วนระยะประเมินผลการปฏิบัติการวิจัย 
 ก่อนที่จะถึงขั้นสรุปและอภิปรายผลการ
 ด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัตกิาร ทั้งน้ีตามที่
 ผู้วิจัยเห็นสมควร 

๑๓ หัวหน้าโครงการ 
อ.มะยุรีย์  พิทยาเสนีย์ 
ผู้ร่วมวิจัย 
- 

การพัฒนาบทเรียนทอ้งถิ่น 
ภูมิปัญญาการจักสานบ้านห้วย
มะเกลือ ต าบลหัวเสือ อ าเภอ 
แม่ทะ จังหวัดล าปาง 

อ.ดร.ณัฐพล  แจ้งอกัษร 
อ.ดร.อัมเรศ  เนตาสิทธิ ์

เห็นควรอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยได้ โดยปรับ 
วัตถุประสงค์การวิจัยขอ้ ๓ ให้ชัดเจน สามารถ 
หาค าตอบได ้
 

๑๔ หัวหน้าโครงการ 
อ.ธนาพันธุ์  ณ เชียงใหม่ 
ผู้ร่วมวิจัย 
- 

การใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐานในการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ในด้านการตลาดและการค้า
ระหว่างประเทศ ให้กับ
ผู้ประกอบการดา้นการผลิต 
สินค้า OTOP พนักงานในจังหวัด
ล าปาง และนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

อ.ดร.ปรารถนา  โกวทิยางกูร 
อ.ดร.อัมเรศ  เนตาสิทธิ ์

ไมอ่นมุัติให้ด าเนินการวิจัยภายใต้หมวด
งบประมาณเงินแผ่นดิน แต่หากผู้วจัิยประสงค์จะ
ท าวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ขอทุนสนับสนุนภายใต้
หมวดงบประมาณเงินรายได้ หรือวิจัยในชั้นเรียน 

๑๕ หัวหน้าโครงการ 
อ.ปณิสรา  จันทร์ปาละ 
ผู้ร่วมวิจัย 
- 

การพัฒนาชุดกิจกรรมเพือ่
เสริมสร้างความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ ส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ คณะ 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง 

อ.ดร.ณัฐพล  แจ้งอกัษร 
อ.ดร.ปรารถนา  โกวทิยางกูร 
อ.เบญจมาศ  พทุธิมา 

ไมอ่นมุัติให้ด าเนินการวิจัย เน่ืองจากผู้วิจัย
หัวหน้าโครงการยังอยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ 



๑๐ 
 

  ทั้งนี้ เมื่อปรับแก้ตามมติของคณะกรรมการบริหารงานวิจัยแล้ว ให้ผู้วิจัยน าส่งโครงร่างวิจัย
มายังคณะกรรมการบริหารงานวิจัยอีกครั้ง ภายในวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และน าเข้าที่
ประชุมพิจารณาอีกครั้งในวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือจะได้น าส่งโครงร่างให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาในวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และนัดหมายก าหนดการวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 
 
 ๔.๒  การพิจารณาแก้ไขประกาศทุนอุดหนุนการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (วิจัยในชั้นเรียน) 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบเงินรายได้) ในประเด็น
ช่วงเวลาการยื่นเสนอขอรับทุน และช่วงระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย 
  ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาประกาศทุนอุดหนุนการท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ (วิจัยในชั้นเรียน) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ (งบเงินรายได้) ในประเด็นช่วงเวลาการยื่นเสนอขอรับทุน และช่วงระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย ให้
เหมาะสมมากขึ้น เนื่องจากประกาศฯ ออกมาในช่วงใกล้ปิดภาคเรียน 
  มติที่ประชุม  ให้ยกเลิกประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การให้
ทุนอุดหนุนการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบเงินรายได้) ฉบับลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้เปลี่ยนแปลงก าหนดส่งโครงการวิจัย
ใหม ่เปน็ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบหมาย คุณอัญชนา  ศรีวรรณบุตร ในการจัดท า
ร่างประกาศดังกล่าวต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ การนัดหมายประชุมครั้งต่อไป 
  ประธานได้นัดหมายการประชุมครั้งต่อไปในวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้อง
ประชุมกาซะลอง เพ่ือพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยตามประกาศการให้ทุนอุดหนุนการท าวิจัย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบแผ่นดิน) ครั้งที่ ๒ โดยก าหนดเวลาจะแจ้ง
ให้ทราบอีกครั้งในโอกาสต่อไป 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๒๐ น. 
 
 
 
 ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. 
  (อาจารย์เศรษฐวิชญ์  ชโนวรรณ)  (อาจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ  บัวกนก) 
  ผู้จดบันทึกการประชุม  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 



๑๑ 
 

 


