รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านการวิจัย
ครั้งที่ 4/2562
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ประชุม ศษ.2 ชั้น 2 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้เข้าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
3. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัศรเบศวณ์ เวชวิริยสกุล
8. อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี
9. อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม
10. อาจารย์ภิญโญ โชติรัตน์
11. อาจารย์ ดร.วรินธร เบญจศรี
12. นางอุทัย ศิริคุณ
13. นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ
2. อาจารย์ ดร.เสารส ยิ่งวรรณะ

รองประธานกรรมการ
กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา

เวลา 09.15 น.

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน ดังนี้
1.1.1 การส่ ง ข้ อ เสนอเชิ งหลั ก การ งบประมาณเงิ น รายได้ กองทุ น วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ
ประจาปีงบประมาณ 2562 คณะศึกษาศาสตร์ ส่งชุดโครงการจานวน 1 โครงการ ซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อย
จ านวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 475,000 บาท โดยมี ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งชั ช ดาพร เวหะชาติ
เป็นหัวหน้าชุดโครงการ
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์ ได้ เชิญ ศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ มาบรรยายเกี่ยวกับการทาผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ใหม่ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
1.1.3 รศ.ดร.กาญจนา วัชรสุนทร จะมาเป็นอาจารย์ประจา สังกัดสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ประเด็นเสนอที่ประชุม
เสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ ดังนี้
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระดับคณะ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13
มีน าคม 2562 เวลา 13.00 น.เป็ นต้น ไป ณ ห้ องประชุม ศษ.2 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยทักษิณ
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 1 ผู้ไม่เข้าประชุม ให้ระบุว่าเนื่องจากติดภารกิจอื่น
หน้าที่ 2 วาระรับรองรายงานการประชุม มติหน้า 10 หัวข้อ 3.3
เดิม เรื่ อง รู ป แบบการจั ดประสบการณ์ นัก เรียนรวมที่ มี ความบกพร่องทางการเรีย นรู้ของนิสิ ตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
แก้เป็น เรื่อง รูปแบบการจัดประสบการณ์ นักเรียนเรียนรวมที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ของนิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หน้าที่ 3 หัวข้อ 4.2
เดิม
อ.ดร.เชษฐภูมิ วรรณไพศาล
แก้เป็น ผศ.ดร.เชษฐภูมิ วรรณไพศาล

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ระบบบริหารงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้เสนอเรื่องต่อที่ประชุม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์)
ประเด็นเสนอที่ประชุม
พิจารณาการรายละเอียดการดาเนินงานตามระบบและกลไกการดาเนินงานด้านการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มติ
ให้จัดทากรอบรายละเอียดของประกาศ/ระเบียบทั้งหมด พร้อมจัดทาร่าง ประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องมา
พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป
3.2 การพิจารณาการส่งข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “รูปแบบของแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบที่เหมาะสมสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ภายใต้เงื่อนไขที่มีการวัดระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ วิธีการ
ตรวจให้คะแนนความรู้บางส่วนและจานวนตัวถูกที่แตกต่างกัน”
ผู้เสนอเรื่องต่อที่ประชุม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์)
ประเด็นเสนอที่ประชุม
1.พิจ ารณาการส่งข้อมูล เพิ่ มเติมประกอบการเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “รูปแบบของแบบทดสอบแบบ
เลื อกตอบที่ เหมาะสมส าหรั บ นั กเรีย นระดับ ประถมศึกษา ภายใต้เงื่อนไขที่มี การวัดระดับ พฤติก รรมการเรียนรู้
วิธีการตรวจให้คะแนนความรู้บางส่วนและจานวนตัวถูกที่แตกต่างกัน”
2.เสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา จานวน 2 ท่าน
มติ
ที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้
1. เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน
2. พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย จานวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์
หลาวทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 2) อ.ดร.น้าผึ้ง อินทะเนตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา/หารือ
4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ส่ง
ข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรัก ษ์ โดยใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
ฐาน ชุมชนตาบลเขาแดง อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา” เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้คณะ 30,000
บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
ประเด็นเสนอที่ประชุม
1. เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
2. เสนอผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านข้อเสนอโครงการวิจัย จานวน 2 ท่าน

ผู้เสนอเรื่องต่อที่ประชุม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์)
มติ
1.ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
1.1. วัตถุประสงค์ไม่สอดคล้องกับชื่อเรื่อง ทั้งนี้วัตถุประสงค์หน้า 3 มี 2 ข้อ ส่วนหน้า 17 มี 3 ข้อ
1.2. ระเบียบวิธีวิจัยไม่ชัดเจน ให้พิจารณาการเขียนให้มีความสอดคล้องกัน เช่น หน้า 17 แบ่งการ
ดาเนินวิจัย เป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การจัดการเรียนรู้ ระยะที่ 2 ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และระยะที่ 3 พัฒนา
มัคคุเทศก์น้อย แต่รายละเอียดในเนื้อหา ระยะที่ 1 คือ ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ระยะที่ 2 พัฒนามัคคุเทศก์
น้อย และไม่มีระยะที่ 3
1.3. ให้ตรวจสอบการอ้างอิงให้ถูกต้อง
1.4. ให้พิจารณาความสอดคล้องของการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทุกหัวข้อให้สอดคล้องเป็นเรื่อง
เดียวกัน
2. ให้ผู้วิจัยปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัยและนาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านการ
วิจัยในครั้งถัดไป พร้อมกับเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ พินลา อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ ได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา สาหรับนิสิตวิชาชีพครู” เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้คณะ 30,000 บาท
(สามหมื่นบาทถ้วน)
ประเด็นเสนอที่ประชุม
1. เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
2. เสนอผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านข้อเสนอโครงการวิจัย จานวน 2 ท่าน
ผู้เสนอเรื่องต่อที่ประชุม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์)
มติ
1.ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
1.1 ทบทวนเนื้อหาสาระเนื่องจากมีรายละเอียดในสัปดาห์ที่ 3-4 เกี่ยวกับการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ส่วนสัปดาห์อื่นๆ จะเน้นเนื้อหาในรายวิชา
1.2 แผนการสอนและการประเมินผล p.13 ออกแบบให้สอดคล้องกับ p.54
1.3 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะ และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์จริง
1.4 แผนการสอนไม่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
2.ผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านข้อเสนอโครงการวิจัย จานวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) ผศ.ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ 2) ผศ.ดร.เชษฐภูมิ วรรณไพศาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ปิดประชุม เวลา 12.00 น.
นางอุทัย ศิริคุณ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

