รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านการวิจยั
ครั้งที่ 5/2562
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ศษ.1 ชั้น 2 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้เข้าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ
4. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัศรเบศวณ์ เวชวิริยสกุล
9. อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม
10. อาจารย์ภิญโญ โชติรัตน์
11. อาจารย์ ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ
12. นางอุทัย ศิริคุณ

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี
2. อาจารย์ ดร.วรินธร เบญจศรี
3. นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ

กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา

เวลา 12.00 น.

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน ดังนี้
1.1.1 คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง จัดประชุมวิชาการและนาเสนอ
ผลงานวิจัย ให้กับครูพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ ในวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษาเจบี
หาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1.1.2 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วัธนสุนทร อาจารย์เกษียน จะมาประจาที่คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัย
มติ
ที่ประชุมเพื่อรับทราบ
1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ ดังนี้
1.2.1 อาจารย์ ดร.เสาวรส ยิง่ วรรณะ ร่วม กับอาจารย์ ดร.จงกล บัวแก้ว อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สงขลา ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2562 จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.) ในโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถของครูในการประเมินเพื่อพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน ระยะเวลาการดาเนินงาน 18 เดือน งบประมาณที่ได้รับ 741,565 บาท
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 ประธานเสนอรายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒ นาการวิจัยระดับคณะ ครั้งที่4/2562 วันที่ 8
พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ศษ.2 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2.1)
มติ

รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 2 หัวข้อ 1.1.3
ความว่า รศ.ดร.กาญจนา วัชรสุนทร
แก้เป็น รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ระบบบริหารงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มติ
1.พิจารณาประกาศเงินรายได้ ในการประชุมครั้งถัดไป
2.ประกาศเงินรายได้ฉบับใหม่จะมีการกาหนดให้ส่งเป็นรายไตรมาส โดยสามารถส่งได้ปี ละ 4 ครั้ง ดังนี้
ไตรมาส 1 (1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62)
ไตรมาส 2 (1 ม.ค.63 – 31 มี.ค.63)
ไตรมาส 3 (1 เม.ย.63 – 30 มิ.ย. 63)
ไตรมาส 4 (1 ก.ค.63 – 30 ก.ย. 63)

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา/หารือ
4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา อาจารย์สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสม เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้
Google Application สาหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ” เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้
คณะ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
ประเด็นเสนอที่ประชุม
เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ โดยเห็นควรให้แก้ไข ดังนี้
1. ปรับรหัสวิชา จาก 0317381 เป็น 0308381
2. จัดรูปแบบให้ถูกต้อง แก้ไขส่งมาที่คณะ โดยมอบคุณอุทัย ศิริคุณ ดาเนินการในขั้นตอนถัดไป
4.2 อาจารย์ ดร.วิภาดา พินลา อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ ได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการทางานเป็นทีมและทักษะการ
แก้ปัญหา สาหรับนิสิตปริญญาตรี” เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้คณะ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
ประเด็นเสนอที่ประชุม
เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ โดยเห็นควรให้แก้ไข ดังนี้
1.ทบทวนแบบแผนการวิจัย และแก้ไขให้มีความสอดคล้องกันทั้งฉบับ
กลุ่ม
C
E

สอบก่อน
T1
T1

ทดลอง
-x
x

สอบหลัง
T2
T2

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง
C
แทน กลุ่มควบคุม
E
แทน กลุ่มทดลอง
T1
แทน การสอบก่อนการทดลอง
T2
แทน การสอบหลังการทดลอง
-X
แทน การจัดการเรียนรู้แบบปกติ
X
แทน การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์
2.ทบทวนภาคการศึกษาว่าเป็นภาคเรียนที่ 1 หรือ 2
3.ประชากร ไม่ต้องใส่รายละเอียดเกี่ยวกับภาคเรียน ปีการศึกษา

4.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยา ได้ส่ง รายงานการ
วิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ เรื่ อ ง “ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ของนั ก เรี ย นวั ย รุ่ น ในจั งหวั ด สงขลา ”
เพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอที่ประชุม
เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะ ให้แนบหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพิ่มเติม
4.4 อาจารย์ ดร.ดวงฤดี พ่วงแสง อาจารย์สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยา ได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง
“รูปแบบการจัดประสบการณ์นักเรียนเรียนรวมที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู”
เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้คณะ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้ดาเนินการโครงการวิจัย โดยได้เสนอแนะให้มีการปรับแก้ ดังนี้
1. ให้ปรับชื่อเรื่องตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ “รูปแบบการจัดประสบการณ์นักเรียนเรียน
รวมที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย” เนื่องจาก
ระเบียบวิธีวิจัยไม่ครอบคลุมกลุ่มอื่น หรือ
2. ชื่อเรื่องเดิม แต่ให้เพิ่มกลุ่มตัวอย่างโดยเพิ่มสาขาวิชาอื่น
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ปิดประชุม เวลา 13.30 น.
นางอุทัย ศิริคุณ
ผู้จดรายงานการประชุม

