
รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านการวิจัย 
ครั้งที ่4/2562 

วันที ่8 พฤษภาคม  2562  เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ประชุม ศษ.2  ชั้น 2 อาคารคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 
ผู้เข้าประชุม  

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์    ที่ปรึกษา 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    ประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข  อุดม   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์  ปรีชาสชุาติ   กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา    กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัศรเบศวณ์  เวชวิริยสกุล  กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี    กรรมการ  
9. อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม   กรรมการ 
10. อาจารย์ภิญโญ  โชติรัตน์    กรรมการ 
11. อาจารย์ ดร.วรินธร  เบญจศรี    กรรมการ 
12. นางอุทัย  ศิริคุณ     กรรมการและเลขานุการ 
13. นางปุญญาภา  นิธิพิเชฐ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ   รองประธานกรรมการ   ติดภารกิจอ่ืน 
2. อาจารย์ ดร.เสารส  ยิ่งวรรณะ    กรรมการ  ติดภารกิจอ่ืน 

 
เริ่มประชุมเวลา   เวลา 09.15 น. 
 

 
 
  
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน ดังนี้ 
       1.1.1 การส่งข้อเสนอเชิงหลักการ  งบประมาณเงินรายได้  กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ 2562  คณะศึกษาศาสตร์ ส่งชุดโครงการจ านวน 1 โครงการ ซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อย 
จ านวน 3  โครงการ งบประมาณรวม  475,000 บาท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ          
เป็นหัวหน้าชุดโครงการ 
   1.1.2  คณะศึกษาศาสตร์ ได้เชิญ ศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ มาบรรยายเกี่ยวกับการท าผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ใหม่ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
  1.1.3 รศ.ดร.กาญจนา วัชรสนุทร จะมาเป็นอาจารย์ประจ า สังกัดสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
   
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม 
 เสนอที่ประชุมเพ่ือรับทราบ 
มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
1.2  เรื่องแจ้งจากกรรมการ ดังนี้ 

- 
 
วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 

  2.1 ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระดับคณะ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 
มีนาคม  2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม ศษ.2 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ     
เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่ 1  ผู้ไม่เข้าประชุม ให้ระบุว่าเนื่องจากติดภารกิจอ่ืน 
หน้าที่ 2  วาระรับรองรายงานการประชุม มติหน้า 10 หัวข้อ 3.3  

 เดิม เรื่อง รูปแบบการจัดประสบการณ์นักเรียนรวมที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

 แก้เป็น เรื่อง รูปแบบการจัดประสบการณ์นักเรียนเรียนรวมที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ของนิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

หน้าที่ 3 หัวข้อ 4.2  
เดิม  อ.ดร.เชษฐภูมิ  วรรณไพศาล 
แก้เป็น  ผศ.ดร.เชษฐภูมิ  วรรณไพศาล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 ระบบบริหารงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
ผู้เสนอเรื่องต่อที่ประชุม 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (อาจารย์ ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์) 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุม  
 พิจารณาการรายละเอียดการด าเนินงานตามระบบและกลไกการด าเนินงานด้านการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
  
มติ 
 ให้จัดท ากรอบรายละเอียดของประกาศ/ระเบียบทั้งหมด พร้อมจัดท าร่าง ประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องมา
พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 

 
3.2 การพิจารณาการส่งข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “รูปแบบของแบบทดสอบแบบ

เลือกตอบที่เหมาะสมส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ภายใต้เงื่อนไขท่ีมีการวัดระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ วิธีการ
ตรวจให้คะแนนความรู้บางส่วนและจ านวนตัวถูกที่แตกต่างกัน” 
 
ผู้เสนอเรื่องต่อที่ประชุม 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (อาจารย์ ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์) 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุม  
 1.พิจารณาการส่งข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบการเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “รูปแบบของแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบที่เหมาะสมส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ภายใต้เงื่อนไขที่มีการวัดระดับพฤติกรรมการเรียนรู้     
วิธีการตรวจให้คะแนนความรู้บางส่วนและจ านวนตัวถูกที่แตกต่างกัน” 
 2.เสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา จ านวน 2 ท่าน  
 
มติ 
 ที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้ 

1. เพ่ิมรายละเอียดเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน 
2. พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์   

หลาวทอง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 2) อ.ดร.น้ าผึ้ง   อินทะเนตร    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
วาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา/หารือ 
      4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ  อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ส่ง 
ข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยใช้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
ฐาน ชุมชนต าบลเขาแดง อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา” เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้คณะ 30,000 
บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  
  

ประเด็นเสนอที่ประชุม 
1. เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
2. เสนอผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านข้อเสนอโครงการวิจัย จ านวน 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
ด าเนินวิจัย เป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การจัดการเรียนรู้ ระยะที่ 2 ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และระยะที่ 3 พัฒนา
มัคคุเทศก์น้อย แต่รายละเอียดในเนื้อหา ระยะที่ 1 คือ  ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ระยะท่ี 2 พัฒนามัคคุเทศก์
น้อย และไม่มีระยะที่ 3  
  1.3. ให้ตรวจสอบการอ้างอิงให้ถูกต้อง  
  1.4. ให้พิจารณาความสอดคล้องของการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทุกหัวข้อให้สอดคล้องเป็นเรื่อง
เดียวกัน 
 2. ให้ผู้วิจัยปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัยและน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านการ
วิจัยในครั้งถัดไป พร้อมกับเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 4.2 อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ  พินลา อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ ได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 
เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ส าหรับนิสิตวิชาชีพครู” เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้คณะ 30,000 บาท 
(สามหมื่นบาทถ้วน)  

 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 

1. เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
2. เสนอผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านข้อเสนอโครงการวิจัย จ านวน 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 และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์จริง 
1.4 แผนการสอนไม่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  

 
2.ผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านข้อเสนอโครงการวิจัย จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) ผศ.ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ  คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ 2) ผศ.ดร.เชษฐภูมิ  วรรณไพศาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 



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


