
รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านการวิจัย 
ครั้งที่ 8/2562 

วันที่  13 พฤศจิกายน  2562  เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุม ศษ.2 ชั้น 2 อาคารคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
ผู้เข้าประชุม  

1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ   รองประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข  อุดม   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์  ปรีชาสชุาติ   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา    กรรมการ 
6. อาจารย์ภิญโญ  โชติรัตน์    กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.วรินธร  เบญจศรี    กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.เสาวรส  ยิ่งวรรณะ    กรรมการ 
9. นางอุทัย  ศิริคุณ     กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์    ติดภารกิจอ่ืน 
2. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ  ติดภารกิจอ่ืน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัศรเบศวณ์  เวชวิริยะสกุล  ติดภารกิจอ่ืน 
4. อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  สุวรรณมณี    ติดภารกิจอ่ืน 
5. อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม   ติดภารกิจอ่ืน 
6. นางปุญญาภา  นิธิพิเชฐ     ติดภารกิจอ่ืน 

 
เริ่มประชุมเวลา   เวลา 13.10 น. 
 
  
  
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน ดังนี้ 

1.1.1  คณะศึกษาศาสตร์ ได้สนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ เพ่ือเป็นเงินรางวัลในการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในรอบ 6 เดือน (1 มิ.ย. – 8 พ.ย.62) มีอาจารย์ยื่นขอรับเงินรางวัลทั้งหมด 6 
คน จ านวน 11 เรื่อง เป็นเงิน 71,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1.1.1) 

 

มติ   ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 การสรุปรายละเอียดของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการให้มีรายชื่อผู้แต่งร่วมปรากฏด้วย 
 

1.1.2  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้ลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2562
จ านวน 58 ตัวชี้วัด โดย มีตัวชี้วัดด้านการวิจัย จ านวน 11 ตัวชี้วัด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1.1.2) 

   

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
  

1.2  เรื่องแจ้งจากกรรมการ  
  - 
วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 

  2.1 ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระดับคณะ ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 9 
ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม ศษ.2 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ     
เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2.1) 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

 
- หน้าที่ 2 หัวข้อ 1.1.1 บรรทัดที ่5  
 ความว่า  จึงให้ขอเชิญ 
 แก้เป็น   จึงให้เชิญ 
- หน้าที่ 2 หัวข้อ 1.1.1 บรรทัดที ่8  
 ความว่า  ด้งกล่าว 
 แก้เป็น   ดังกล่าว 
- หน้าที่ 3 หัวข้อ 3.1    
 ความว่า  มติ 
 แก้เป็น   ที่ประชุมเห็นชอบและให้แก้ไขประกาศ ดังนี้ 
- หน้า 4 หัวข้อ 3.3  

ความว่า  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแก้ไข ดังนี้ 
แก้เป็น   ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการทบทวนและแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย ดังนี้ 

- หน้า 5  หัวข้อ 4.1  
ความว่า  ที่ประชุมเห็นชอบตามประเด็นท่ีเสนอข้อ 1 โดยให้มีการแก้ไข ดังนี้ 
แก้เป็น   ที่ประชุมเห็นชอบตามประเด็นท่ีเสนอข้อ 1 โดยให้มีการแก้ไขและน าเข้าพิจารณาในการ 

 ประชุมครั้งถัดไป ดังนี้ 
- หน้าที่ 5 หัวข้อ 4.1 มติ ข้อ 5  
 ความว่า  นวัตกรรมที่เกิดขึ้นครูได้อะไร 
 แก้ไข    ตัดข้อความดังกล่าวออก 
- หน้าที่ 6 หัวข้อ 4.2 มติ  
 



 
 
      ข้อ 1 
 ความว่า  กลุ่มเป้าหมายเขียนให้ชัดเจนว่าเป็นครูหรือนิสิตคร ู
 แก้เป็น   ระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเป็นครูหรือนิสิตครู 
 ข้อ 2 
 ความว่า  แรงจูงใจของครูหรือนิสิตครู ระบุให้ชัดเจน 
 แก้เป็น   ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นแรงจูงใจของครูหรือนิสิตครู 

 ข้อ 5  
 ความว่า  พิจารณาค าถามการวิจัยใหม่ 
 แก้เป็น   พิจารณาทบทวนค าถามการวิจัยให้สอดคล้องกับระเบียบวิธีวิจัย 
- หน้าที่ 6 หัวข้อ 4.3 มติ  
      ข้อ 3 
 ความว่า  ผลลัพธ์ที่ได้เชื่อมโดยกับวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 แก้เป็น   เขียนหลักการและผลลัพธ์ให้เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ข้อ 4 
 ความว่า  ค่าตอบแทน ข้อ 3 ให้เขียนเป็นค่าวิเคราะห์ข้อมูลและย้ายมาอยู่ในหมวดค่าใช้สอย 
 แก้เป็น   ให้ปรับงบประมาณให้สอดคล้องตามหมวด 
- หน้าที่ 7 หัวข้อ 4.4 มต ิ 

ข้อ 4 
 ความว่า  ให้ศึกษาวิธีเทคนิคเดลไฟล์ ทบทวนโมลภาพที่ 9 
 แก้เป็น   ให้ศึกษาวิธีเทคนิคเดลฟาย (Delphi  Technique) ทบทวนโมเดลภาพที่ 9 
 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ ผศ.ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท์  เรื่อง “รูปแบบของ

แบบทดสอบแบบเลือกตอบที่เหมาะสมส าหรับนักเรียนประถมศึกษา ภายใต้เงื่อนไขที่มีการวัดระดับพฤติกรรม
การเรียนรู้ วิธีการตรวจให้คะแนนความรู้บางส่วนและจ านวนตัวถูกที่แตกต่างกัน” เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ
เงินรายได้คณะ 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน)  

 
ประเด็นเสนอที่ประชุม  
 พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้คณะ เป็นเงิน 30,000 บาท (สาม
หมื่นบาทถ้วน) 
  
มติ       ที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอโครงการวิจัย โดยให้ด าเนินการดังนี้ 
 1. ให้แก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยเพิ่มเติม คือ ปรับการเขียนผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่า
จะได้รับ ให้เห็นการน าไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม 

2. มอบคุณอุทัย ศิริคุณ ประสานผู้วิจัยจัดท าสัญญารับทุนวิจัย 
 
3.2 พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อ.ดร.วิภาพรรณ พินลา เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการ

สอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาส าหรับ
นิสิตวิชาชีพครู” เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้คณะ 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน)  

 

ประเด็นเสนอที่ประชุม  



 เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้คณะ เป็นเงิน 
30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
  

มติ       ที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอโครงการวิจัย โดยให้ด าเนินการดังนี้ 
1. ทบทวนและตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ให้ถูกต้อง 
2. มอบคุณอุทัย ศิริคุณ ประสานผู้วิจัย จัดท าสัญญารับทุนวิจัย 

  
3.3 พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ ดร.อภิรัตน์ดา  ทองแกมแก้ว เรื่อง “การจัดการเรียนรู้แบบ  

Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชด าริฯและโรงเรียนขาดแคลนในพื้นที่
การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ” เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้คณะ 30,000 บาท 
(สามหม่ืนบาทถ้วน)  
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม  
1. เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 2 

มติ      ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เห็นชอบ ให้ด าเนินการดังนี้ 
1. ปรับและเพ่ิมรายละเอียดการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ถูกต้องและมีคุณภาพตามหลักวิชาการ 
2. น าข้อเสนอโครงการวิจัยที่แก้ไขตาม ข้อ 1 เข้าพิจารณาตามปฏิทินการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย 

งบประมาณเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์  
 

 2. เสนอที่ประชุมพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย  
มติ   - 
 

3.4  พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อ.ดร.สิงหา  ตุลยกุล  เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ
และประสิทธิภาพในการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์การสอนพลศึกษา  ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้” เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้คณะ 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน)  

 

ประเด็นเสนอที่ประชุม  
1. เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 2 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เห็นชอบ ให้ด าเนินการดังนี้ 
ที่ประชุมมีข้อสังเกต โดยให้ผู้วิจัยให้เหตุผลชี้แจงความแตกต่างระหว่างงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่กับ 

ข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนวิจัยคณะ เนื่องจากข้อเสนอโครงการวิจัยมีตัวแปรที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือป้องกัน
ปัญหา Self Plagiarism 
 2. เสนอที่ประชุมพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
มติ   - 
  

3.5 พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อ.ธีรพันธ์ สังข์แก้ว  เรื่อง “ผลของการออกก าลังกายด้วยความ
หนักระดับปานกลางที่มีต่อไขมันช่องท้องของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ” เพื่อขอสนับสนุน
งบประมาณเงินรายได้คณะ 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน)  

 

ประเด็นเสนอที่ประชุม  
1.เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 2 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เห็นชอบให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 



 
1. ขยายขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยประชากรเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยใช้

วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เป็นบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ 
2. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักงานวิจัยเชิงทดลอง  
3. ระบุสถิติที่ใช้ในการวิจัยให้ชัดเจน 
4. มอบคุณอุทัย ศิริคุณ ประสานนักวิจัยให้มีการปรับแก้และจัดส่งผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 2.เสนอที่ประชุมพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย  
มติ ที่ประชุมเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย จ านวน 2 ท่าน ดังนี้ 
 1. ดร.ช านาญ ชินสีห ์

2. ดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์ 
 

3.6 พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ ดร.น าโชค  บัวดวง  เรื่อง “สมรรถนะผู้ฝึกสอนสโมสรฟุตบอล
ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้”เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้คณะ 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน)  

 

ประเด็นเสนอที่ประชุม  
1. เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 2 

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เห็นชอบ ให้ด าเนินการดังนี้ 
           ที่ประชุมมีข้อสังเกต โดยให้ผู้วิจัยให้เหตุผลชี้แจงความแตกต่างจากงานวิจัยระดับปริญญาเอก หรือเป็น 
ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ต่อยอดจากระดับปริญญาเอกเนื่องจากตัวแปรเป็นสมรรถนะผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
เช่นเดียวกัน 
 2. เสนอที่ประชุมพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย  
 

มติ - 
  
วาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา/หารือ 

  4.1 พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อ.ชวพงษ์ เมธีธรรมวัฒน์  เรื่อง “ผลของการออกก าลังกาย
ด้วยความหนักระดับสูง ที่มีต่อการใช้พลังงานระบบแอโรบิคและแอนโรบิคในนักกีฬาบาลเกตบอล มหาวิทยาลัย
ทักษิณ” เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้คณะ 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน)  
  

ประเด็นเสนอที่ประชุม 
1. เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 

มติ       ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เห็นชอบ ให้ด าเนินการดังนี้ 
1. ทบทวนตัวแปรตามให้เชื่อมโยงกับตัวแปรทักษะของนักกีฬาบาสเกตบอล เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และ

การน าไปใช้ประโยชน์ 
2. น าข้อเสนอโครงการวิจัยที่แก้ไขตาม ข้อ 1 เข้าพิจารณาตามปฏิทินการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย 

งบประมาณเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ 
 

2. เสนอที่ประชุมพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านข้อเสนอโครงการวิจัย 
มติ - 
  

  4.2 พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อ.อาภากร  ราชสงฆ์ เรื่อง “ผลการศึกษาผลการพัฒนาทักษะ
ชีวิตของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดพัทลุง” เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้คณะ 30,000 บาท 
(สามหม่ืนบาทถ้วน)  

 



 
  

ประเด็นเสนอที่ประชุม 
1. เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เห็นชอบ ให้ด าเนินการดังนี้ 
 

1. ทบทวนชื่อเรื่อง ขอบเขต ระเบียบวิธีวิจัย โดยเฉพาะ treatment หรือ นวัตกรรม เช่น หลักสูตรหรือ
กิจกรรมที่อาจส่งผลต่อทักษะชีวิตของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน (กรณีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน) 

2. ให้ด าเนินการวิจัยโดยใช้แบบแผนการวิจัยและพัฒนา(R&D) 
3. ทบทวนกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเป็นครูหรือนักเรียน 
4. ก าหนดที่ปรึกษางานวิจัย คือ  

    4.1. ดร.สธุาสินี  บุญญาพิทักษ์ 
    4.2. ดร.วลัลยา  ธรรมอภิบาล อินทนิน 

5.น าข้อเสนอโครงการวิจัยที่แก้ไข เข้าพิจารณาตามปฏิทินการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณเงิน
รายได้คณะศึกษาศาสตร์ 

 

2. เสนอที่ประชุมพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านข้อเสนอโครงการวิจัย 
 

มติ  - 
  

4.3 พิจารณา (ร่าง) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุม 
(ร่าง) ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่

ผลงานวิจัยส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
 
มติ  ที่ประชุมเห็นชอบให้แก้ไข (ร่าง) ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์การ

สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  ดังนี้ 
 1. สนับสนุนเฉพาะนิสิตระดับปริญญาตรี 
 2. ให้ปรับจากผลงานวิจัยเป็นผลงานวิชาการ 
 3. ข้อ 3.3 ให้ตัดค าว่า “สายวิชาการ”  และ ตัด ค าว่า “หรือปรากฏเป็นเชิงอรรถในหน้าเดียวกัน” 
 4. ข้อ 3.4 สามารถยื่นขอรับการสนับสนุนได้เพียง 1 ครั้ง/คน/ปีการศึกษา 
 5. ข้อ 4.1 แก้ไขเป็น การน าเสนอผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย  
 6. ข้อ 4.2 ผลงานทางวิชาการที่เป็นผลงานที่ปรากฏอยู่ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 7. ข้อ 5.1 กรณีน าเสนอแบบบรรยาย(Oral Presentation) หรือแบบโปสเตอร์(Poster Presentation) 
การจ่ายเงินสนับสนุนเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 
2,000 บาทต่อครั้ง/คน/ปีการศึกษา  
 8.ข้อ 5.2 กรณีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 5.2.1 ระดับชาติ สนับสนุนค่าใช้จ่ายตาม
จริง (ไม่เกิน 2,000 บาท) และ 5.2.2 ระดับนานาชาติ สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามจริง (ไม่เกิน 5,000 บาท) 
 9. ข้อ 6 ผู้ขอรับทุนกรอกแบบฟอร์มและจัดส่งเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ระบุตามค าขอรับ
ทุนสนับสนุน โดยเสนอผ่านคณะกรรมการด าเนินงานด้านการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้
คณะจะสนับสนุนภายในวงเงินที่ได้จัดสรรงบประมาณไว้ 



  
 
 4.4 พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อ.ภิญโญ  โชติรัตน์ เรื่อง “ผลการติดเทปแบบยืดหยุ่นของข้อเท้า  

ที่มีต่อพิสัยในการเคลื่อนไหวและความสามารถในการเตะเฉียงของนักเทควันโด” เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณเงิน
รายได้คณะ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  
  

ประเด็นเสนอที่ประชุม 
1. เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เห็นชอบ ให้ด าเนินการดังนี้ 
1. เพ่ิมวัตถุประสงค์การวิจัยและสมมติฐานการวิจัยให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัย 
2. เพ่ิมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2. เสนอที่ประชุมพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านข้อเสนอโครงการวิจัย 
มติ ที่ประชุมพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านข้อเสนอโครงการวิจัย เบื้องต้น จ านวน 4 ท่าน และจะพิจารณา

ให้เหลือ จ านวน 2 ท่าน  ดังนี้  
1. ดร.ช านาญ     ชินสีห ์
2. ดร.รังสฤษฎ์   จ าเริญ 
3. รศ.ดร.วิชัย     อึงพินิจพงศ ์
4. ผศ.ดร.นพดล   นิ่มสุวรรณ  
 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
5.1 การสรุปผลการด าเนินงานตามมติการประชุม  
 

มติ มอบคุณอุทัย  ศิริคุณ สรุปผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมน าเสนอในที่ประชุมครั้งถัดไป 
 
  
ปิดประชุม  เวลา   18.00  น. 
 
อุทัย  ศิริคุณ  
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
อาจารย์ ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


