รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านการวิจยั
ครั้งที่ 6/2562
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ศษ.2 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. อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี
9. อาจารย์ ดร.วรินธร เบญจศรี
10. อาจารย์ ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ
11. นางอุทัย ศิริคุณ
12. นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ

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

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม
2. อาจารย์ ดร.ภิญโญ โชติรัตน์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัศรเบศวณ์ เวชวิริยสกุล

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

เริ่มประชุมเวลา

เวลา 12.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน ดังนี้
1.1.1 สานักงานการวิจัยแห่ งชาติ (วช.) และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.) ประกาศรับแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ข้อเสนอโครงการวิจัยและ
นวัตกรรมในประเด็นสาคัญของประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญ
คณบดี รองคณบดีที่กากับดูแลด้านการวิจัย นักวิจัยที่สนใจ และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานวิจัยระดับคณะ เข้าร่วม
ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(Full Proposals) วิทยาเขตสงขลา ใน
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
มติ
ที่ประชุมเพื่อรับทราบ
1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ ดังนี้
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระดับคณะ ครั้งที่6/2562 วันที่ 14
สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น.เป็ น ต้น ไป ณ ห้ องประชุม ศษ.2 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2.1)
มติ

รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ระบบบริหารงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ : พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์
มติ ให้มีการปรับ/แก้ไข ร่าง) ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้
คณะศึกษาศาสตร์ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดาเนินงานด้านการวิจัย และนาเข้ามาพิจารณาในการประชุม
ครั้งถัดไป
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา/หารือ
4.1 อาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์องค์ความรู้จากดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาภาวะผู้นาทางการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ” เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้คณะ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
ประเด็นเสนอที่ประชุม
เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้วิจัยดาเนินการ
ปรับแก้เรียบร้อยแล้ว
มติ
คณะกรรมการฯ มีมติเห็ น ชอบ ให้ แก้ไข ดังนี้ 1) ให้ ตัดคำถำมกำรวิจัยในข้อ 2 ข้อค้นพบที่ได้จำกกำร
วิเครำะห์ดุษฎีนิพนธ์ สำขำวิชำภำวะผู้นำทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยทักษิณ สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้กับ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรกำรศึกษำ หรือหน่วยงำนกำรศึกษำได้อย่ำงไร 2) ให้นำข้อค้นพบที่ได้จำกกำรวิเครำะห์

ดุษฎีนิพนธ์ สำขำวิชำภำวะผู้นำทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยทักษิณ สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้กับผู้บริหำร
สถำนศึ ก ษำ ผู้ บ ริ ห ำรกำรศึ ก ษำ หรื อ หน่ ว ยงำนกำรศึ ก ษำได้ อ ย่ ำ งไร ให้ น ำไปเขี ย นเป็ น ข้ อ เสนอแนะของกำร
ดำเนินกำรวิจัย
4.2 อาจารย์ ดร.วิภาดา พินลา อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ ได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการทางานเป็นทีมและทักษะการ
แก้ปัญหา สาหรับนิสิตปริญญาตรี ” เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้คณะ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
ประเด็นเสนอที่ประชุม
เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย โดยได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และนาเข้าพิจารณา
ในที่ประชุม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้มีการปรับแก้เพิ่มเติม
มติ
คณะกรรมการฯ มีติเห็นชอบข้อเสนโครงการวิจัยตามที่มีการปรับแก้ โดยมอบคุณอุทัย ศิริคุณ ดาเนินการ
ในขั้นตอนถัดไป
4.3 อาจารย์ ดร.ดวงฤดี พ่วงแสง อาจารย์สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยา ได้ส่งข้อเสนอโครงการวัย เรื่อง
“รูปแบบการจัดประสบการณ์นักเรียนเรียนรวมที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู”
เพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
ประเด็นเสนอที่ประชุม
เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย โดยได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และนาเข้าพิจารณา
ในที่ประชุม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้มีการปรับแก้เพิ่มเติม
มติ
คณะกรรมกำรฯ พิ จ ำรณำแล้ ว พบว่ำยั งไม่ ได้ ด ำเนิ น กำรปรับ แก้ ต ำมค ำแนะน ำของผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ แ ละ
คณะกรรมกำรด ำเนิ น งำนด้ ำนกำรวิจั ย จึ งขอเชิญ เข้ำร่ว มให้ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม และเรีย นรู้ร่ว มกัน ในกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรดำเนินงำนด้ำนกำรวิจัยครั้งถัดไป
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
พิจารณาระยะเวลาการส่งผลงานวิจัยเพื่อขอสนับสนุนเงินรายได้คณะ จากเดิมที่ประชุมได้กาหนดให้อาจารย์
สามารถส่งผลงานวิจัยได้ไตรมาสละ 1 ครั้ง ปรับเป็นปีละ 3 ครั้ง คือ 4 เดือน/ครั้ง
มติ
คณะกรรมกำรฯ พิจำรณำแล้ว มีมติเห็นชอบ กาหนดให้อาจารย์สามารถส่งผลงานวิจัยได้ปีละ 3 ครั้ง คือ 4
เดือน/ครั้ง
ปิดประชุม เวลา 13.30 น.
นางอุทัย ศิริคุณ
ผู้จดรายงานการประชุม

