
รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านการวิจัย 
ครั้งที ่7/2562 

วันที่  9 ตุลาคม  2562  เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุม ศษ.2 ชั้น 2 อาคารคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 
ผู้เข้าประชุม  

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์    ที่ปรึกษา 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    ประธานกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ   รองประธานกรรมการ 
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.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม   กรรมการ 
9. อาจารย์ภิญโญ  โชติรัตน์    กรรมการ 
10. อาจารย์ ดร.วรินธร  เบญจศรี    กรรมการ 
11. อาจารย์ ดร.เสาวรส  ยิ่งวรรณะ    กรรมการ 
12. นางอุทัย  ศิริคุณ     กรรมการและเลขานุการ 
13. นางปุญญาภา  นิธิพิเชฐ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ  ติดภารกิจอ่ืน 
2. อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี    ติดภารกิจอ่ืน  

                 
เริ่มประชุมเวลา   เวลา 13.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน ดังนี้ 
       1.1.1  ตามที่ อาจารย์ ดร.ดวงฤดี  พ่วงแสง อาจารย์สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยา ได้ส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดประสบการณ์นักเรียนเรียนรวมที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู” เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้คณะ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) และจาก
มติที่ประชุมในการประชุมครั้งที่ 6/2562 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว พบว่ายังไม่ได้ด าเนินการปรับแก้ข้อเสนอ
โครงการวิจัยตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการด าเนินงานด้านการวิจัย  จึงให้เชิญ อาจารย์ ดร.   
ดวงฤดี  พ่วงแสง เข้าร่วมให้ข้อมูลเพ่ิมเติมและเรียนรู้ร่วมกัน ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านการวิจัย
ครั้งถัดไป และทางคณะได้ท าบันทึกข้อความแจ้งอาจารย์ตามมติ ทั้งนี้อาจารย์ ดร.ดวงฤดี  พ่วงแสง ได้แจ้งด้วยวาจา
เพ่ือขอยกเลิกการขอสนับสนุนงบประมาณการวิจัย ดังกล่าว  
 
  ประเด็นเสนอที่ประชุม 
 เสนอที่ประชุมเพ่ือรับทราบ 
มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ โดยให้แจ้งอาจารย์ ดร.ดวงฤดี พ่วงแสง ให้ด าเนินการแจ้งการยกเลิกเป็นลายลักษณ์
อักษร 
 

1.1.2 ข้อสรุปจากการประชุมกับสถาบันวิจัยในการจัดท าแผนงานวิจัย  
1. นักวิจัยปรับแก้ไข Concept Proposal  และจัดส่งภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2562  
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัดวิพากษ์แผนวิจัยระดับคณะ วันที่ 26 -27 ตุลาคม 2562   
3.เอกสารที่นักวิจัยน าส่ง คือ แผนงานฉบับเต็ม (ถ้ามีชุดโครงการ หรือ เอกสารโครงการ 

ย่อยท่ีนักวิจัยต้องการให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้แนบส่งได้) 
4. ถ้ามีแผนงานวิจัยใหม่ หรือแผนงานที่นักวิจัยจะพัฒนามาจากชุดโครงการเดิม สามารถ 

ส่งเพิ่มได้ในช่วงเวลาเดียวกันภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 
5. กรณีต้องใช้งบประมาณในการปรับแผนงานวิจัย สามารถขออนุมัติงบสนับสนุนได้ โดย  

ท าบันทึกแจ้งรายละเอียดผ่านคณะศึกษาศาสตร์ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6.สถาบันวิจัยและพัฒนาจะส่ง Link ในการ Download แบบฟอร์มต่างๆทาง e-mail 
7.สถาบันวิจัยและพัฒนาจะจัดอบรมเกี่ยวกับ OKR โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายในวันที่  

16-17 ต.ค.62 เรียนเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 
 เสนอที่ประชุมเพ่ือรับทราบและให้จัดส่ง Concept Proposal  ที่คุณอุทัย ศิริคุณ ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 
2562 ก่อนเวลา 12.00 น. เพื่อจะได้น าส่งสถาบันวิจัยต่อไป 
 
มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 

 
 
 
 
 



1.2  เรื่องแจ้งจากกรรมการ ดังนี้ 
1.2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ ได้แจ้งว่าสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมทบทวน

แผนงานวิจัยจากคณะต่างๆ โดยให้หัวหน้าแผนงานทบทวนใน 2 ประเด็น คือ ตอบ Objective and Key Results 
(OKRs) อะไร และการจัดท าแผน ให้ท าลักษณะ จากบนลงล่าง ได้แก่ จากแผนงานวิจัย ชุดโครงการ และโครงการ 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 
 เสนอที่ประชุมเพ่ือรับทราบ 
 
มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 

  2.1 ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระดับคณะ ครั้งที่  6/2562 วันที่ 14 
สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม ศษ.2 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ     
เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2.1) 
 
มติ  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
 หน้าที่ 1 ผู้เข้าร่วมประชุม เดิมหมายเลข 16-27 ให้ปรับเป็น หมายเลข 1-12  
 หน้าที่ 1 ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม หมายเลข 3 เดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัศรเบศวณ์ เวชวิริยสกุล แก้ไข เป็น  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล 
 หน้าที ่2  4.1 มติ เดิม หมายเลขข้อเป็นเลขไทย ให้ปรับเป็นหมายเลขอารบิก 
 หน้าที่ 3  4.3 เดิม อาจารย์ ดร.ดวงฤดี พ่วงแสง อาจารย์สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยา ได้ส่งข้อเสนอโครงการวัย 
แก้ไขเป็น อาจารย์ ดร.ดวงฤดี พ่วงแสง อาจารย์สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยา ได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 
 
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

1.1 ระบบบริหารงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ : พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะ 
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์  
  
ประเด็นเสนอที่ประชุม  
 พิจารณาการรายละเอียดการด าเนินงานตามระบบและกลไกการด าเนินงานด้านการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยทักษิณ : (ร่าง) ประกาศคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงิน
รายได้คณะศึกษาศาสตร์  
 

มต ิ  ที่ประชุมเห็นชอบให้แก้ไขประกาศ ดังนี้ 
  

1.ให้ข้อ 1 เป็นหัวข้อ เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
2.ให้ปรับข้อ 1.4 เป็นข้อ 1.2 และปรับข้อความเป็น เป็นผู้ขอรับทุนในสถานะหัวหน้าโครงการวิจัยไม่เกิน 1 

ครั้ง/คน/ปี  
 3.ข้อ 1.3 ให้ปรับเป็น ไม่เป็นผู้ติดค้างการแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย และการส่งรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ส าหรับโครงการวิจัยซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาการท าวิจัยไปแล้ว จากงบประมาณเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์ 
 4.ข้อ 2 การด าเนินการสมัครขอรับทุน ให้ปรับ ดังนี้ คือ ผู้ขอรับทุนจัดท ารายละเอียดสมบูรณ์ครบถ้วน 
ตามแบบข้อเสนอโครงการวิจัยของส านักงาน 



คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กรณีเป็นโครงการวิจัยเดี่ยวใช้แบบ วช -1ด  และกรณีเป็นชุดโครงการวิจัยใช้แบบ 
วช-1ช จ านวน 1 ชุด หรือ แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เสนอฝ่ายวิจัย ผ่านคณะกรรมการด าเนินงานด้านการวิจัย คณะ
ศึกษาศาสตร์ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย ก่อนน าส่งผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยสามารถยื่นขอได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ปีละ 3 ครั้ง  
 5. ข้อ 3 การพิจารณาให้ทุน ให้ปรับ ดังนี้ คณะกรรมการด าเนินงานด้านการวิจัย  คณะศึกษาศาสตร์จะเป็น
ผู้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย  ในเบื้องต้น โดยพิจารณาว่าเป็นไปตามทิศทาง/พันธกิจด้านการวิจัยของคณะ
ศึกษาศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยทักษิณ  มีความส าคัญ ประโยชน์ มีผลกระทบที่เกิดจากผลงานวิจัยไม่ซ้ าซ้อนและมี
ความสมบูรณ์ของรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย และทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่
คณะกรรมการด าเนินงานด้านการวิจัยก าหนด 

6.ข้อ 5 การรายงานความก้าวหน้าและระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย ข้อ 5.1 ให้ปรับ ดังนี้ 5.1  
การรายงานความก้าวหน้า นักวิจัยต้องรายงานความก้าวหน้า 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อ  ด าเนินการวิจัยไปแล้ว 6 
เดือน และครั้งที่ 2 เมื่อด าเนินการวิจัยไปแล้ว 9 เดือน 
 7.ข้อ 6.2 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 5 เล่ม พร้อมมีหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ในเชิง
สังคมหรือเชิงพาณิชย์ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน  1 ชุด และบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ จ านวน 1 ชุด พร้อม
ข้อมูลดิจิทัล 
 8.ข้อ 6.3 ผลงานที่ได้รับทุนต้องมีการตีพิมพ์/เผยแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 
 

3.2 พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบของแบบทดสอบแบบเลือกตอบที่เหมาะสมส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษา ภายใต้เงื่อนไขที่มีการวัดระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ วิธีการตรวจให้คะแนนความรู้บางส่วนและจ านวน
ตัวถูกที่แตกต่างกัน 

 
ผู้เสนอเรื่องต่อที่ประชุม 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (อาจารย์ ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์) 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุม  
 พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “รูปแบบของแบบทดสอบแบบเลือกตอบที่เหมาะสมส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษา ภายใต้เงื่อนไขที่มีการวัดระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ วิธีการตรวจให้คะแนนความรู้บางส่วนและจ านวน
ตัวถูกที่แตกต่างกัน” ซึ่งได้ปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
  
มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการทบทวนและแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย ดังนี้ 

1.ในการแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย รายละเอียดการปรับแก้ให้ระบุว่าแก้ไขหน้าไหนให้ชัดเจน  
2.ให้แก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วนตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.ตรวจสอบการเขียนบรรณานุกรม 
4.พิจารณางบประมาณให้สอดคล้องกับการด าเนินงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.3 พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก 

เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาส าหรับนิสิตวิชาชีพครู” 
ผู้เสนอเรื่องต่อที่ประชุม 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (อาจารย์ ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์) 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุม  
 พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาส าหรับนิสิตวิชาชีพครู” ซึ่งได้ปรับแก้ตาม
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
มต ิ      ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการทบทวนและแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย ดังนี้ 
  1. แก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยโดยให้ยึดหลักจรรยาบรรณในการวิจัย 

2. แก้ไขตัวอักษร ค าต่างๆ และปรับเอกสารหน้า 90-97 ให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง 
  3. ปรับระยะเวลาของการทดลองใช้รูปแบบให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 
  4. ปรับงบประมาณให้สอดคล้องกับการด าเนินการวิจัย 
  5. ให้เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ 
  6. ในข้อเสนอโครงการวิจัยให้ตัดผลการวิจัยออก 

7. ตรวจสอบรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมให้ถูกต้อง โดยให้สอดคล้องกันระหว่างใน 
เอกสารกับในบรรณานุกรม 
  
  
วาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา/หารือ 

4.1 อาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา  ทองแกมแก้ว  อาจารย์สังกัดสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้ส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัย เรื่อง “การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชด าริฯและ
โรงเรียนขาดแคลนในพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ” เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้
คณะ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  
  

ประเด็นเสนอที่ประชุม 
1.เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
2.เสนอท่ีประชุมพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านข้อเสนอโครงการวิจัย 

 
ผู้เสนอเรื่องต่อที่ประชุม 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (อาจารย์ ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์) 
 
มติ   ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแก้ไข และน าเข้าท่ีประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ดังนี้ 
 1.เขียนตัวแปรต้น-ตัวแปรตาม ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 2.รูปแบบตัวอักษร ให้ใช้เหมือนกันทั้งฉบับ 
 3.ให้ทบทวนว่าเป็นการจัดการเรียนรู้หรือเป็นการจัดอบรมครูให้ความรู้แก่ครู 
 4.ทบทวนระเบียบวิธีวิจัย  
 5.พิจารณาความสอดคล้องใหม่ทั้งฉบับ 



  
4.2 อาจารย์สิงหา  ตุลยกุล อาจารย์สังกัดสาขาวิชาพลศึกษา ได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง 

“ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์การสอนพลศึกษา  ใน
สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้คณะ 30,000 บาท (สามหมื่นบาท
ถ้วน)  

 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 

1.เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
2.เสนอท่ีประชุมพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านข้อเสนอโครงการวิจัย 
 

ผู้เสนอเรื่องต่อที่ประชุม 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (อาจารย์ ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์) 

 
มติ    ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแก้ไข และน าเข้าท่ีประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ดังนี้ 
 1.ระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเป็นครูหรือนิสิตครู 
 2.ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นแรงจูงใจของครูหรือนิสิตครู  
 3.ปรับระเบียบวิธีการวิจัยให้ชัดเจน 
 4.พิจารณาทบทวนค าถามการวิจัย ให้สอดคล้องกับระเบียบวิธีวิจัย 

 
4.3 อาจารย์ธีรพันธ์  สังข์แก้ว  อาจารย์สังกัดสาขาวิชาพลศึกษา ได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “ผลของ

การออกก าลังกายด้วยความหนักระดับปานกลางที่มีต่อไขมันช่องท้องของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ” เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้คณะ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  

 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 

1.เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
2.เสนอท่ีประชุมพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านข้อเสนอโครงการวิจัย 
 

ผู้เสนอเรื่องต่อที่ประชุม 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (อาจารย์ ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์) 

 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแก้ไข ดังนี้ 
 1.ปรับแบบแผนการวิจัยใหม่ โดยให้มีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน เช่น อาหารหรืออ่ืนๆ 
 2.เขียนหลักการและผลลัพธ์ที่ได้ให้เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 3.ให้ปรับงบประมาณให้สอดคล้องตามหมวดรายจ่าย 
 

4.4 อาจารย์ ดร.น าโชค  บัวดวง  อาจารย์สังกัดสาขาวิชาพลศึกษา ได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง 
“สมรรถนะผู้ฝึกสอนสโมสรฟุตบอลใน 5 จังหวัดชายแดนใต้” เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้คณะ 30,000 
บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  

 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 

1.เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
2.เสนอท่ีประชุมพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านข้อเสนอโครงการวิจัย 



 
ผู้เสนอเรื่องต่อที่ประชุม 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (อาจารย์ ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์) 

 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแก้ไข ดังนี้ 
 1.เพ่ิมมิติที่เก่ียวข้องกับสถานะของโค้ชที่อยู่ในพ้ืนที่ 
 2.ผู้เชี่ยวชาญระบุให้ชัดเจนว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ 
 3.ทบทวนระเบียบวิธีวิจัย ให้มีมิติพหุวัฒนธรรม 
 4.ให้ศึกษาวิธีเทคนิคเดลฟาย(Delphi  Technique) /ทบทวนโมเดลภาพที่ 9 
  
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

5.1............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
................................................................... ....................................................................................................................  
ประเด็นเสนอที่ประชุม 

...................................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. ........................................................ 
..................................................................................................................................................... ................................ 
มติ 
 ............................................................................................. .......................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
 
 
ปิดประชุม  เวลา..........................น. 


