
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านการวิจยั 

ครั้งที ่1/2563 
วันที่  29  มกราคม  2563  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. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ  กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข  อุดม   กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์  ปรีชาสชุาติ   กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา    กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัศรเบศวณ์  เวชวิริยะสกุล กรรมการ 
9. อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี    กรรมการ  
10. อาจารย์ภิญโญ  โชติรัตน์    กรรมการ 
11. อาจารย์ ดร.วรินธร  เบญจศรี    กรรมการ 
12. อาจารย์ ดร.เสาวรส  ยิ่งวรรณะ    กรรมการ 
13. นางอุทัย  ศิริคุณ     กรรมการและเลขานุการ 
14. นางปุญญาภา  นิธิพิเชฐ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม   กรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.เกษม  เปรมประยูร   กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี   กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.เสาวรส  ยิ่งวรรณะ   กรรมการ 

 
เริ่มประชุมเวลา   เวลา 13.00 น. 
 
  
  
                 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน ดังนี้ 

1.1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากประธาน 
1.1.1 ส านักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) ร่วมมือกับส านักงาน          

เขตพ้ืนที่การศึกษา และ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการด าเนินงานแผนงานนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือการพัฒนา  : 
โครงการเพ่ิมศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21  โดยสสวท.สนับสนุน
งบประมาณ 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) (เอกสารประกอบหมายเลข 1.1.1) 
 1.1.2  อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณเงินแผ่นดิน : 
งบประมาณด้าน ววน.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผ่านหน่วยงาน PMU) ปี 2564 โดยมีชุดโครงการ จ านวน 3 
ชุดโครงการ และ โครงการเดี่ยว จ านวน 3 โครงการ (เอกสารประกอบหมายเลข 1.1.2) 

 1.1.3  ตามที่หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) ได้ประกาศ
รับข้อเสนอแผนงานส าคัญ(Flagship) ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประเด็น “พ้ืนที่นวัตกรรมทางการศึกษา” ซึ่งมีการ
ก าหนดกรอบการวิจัย 2 ประเด็น คือ พ้ืนที่นวัตกรรมการการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดย
ก าหนดให้สถาบัน/หน่วยงาน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระ สามารถยื่นข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full proposal) ได้
เพียง 1 ชุด ต่อ 1 กรอบการวิจัย และคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพพัฒนาชุดโครงการดังกล่าว 
โดยได้ด าเนินการส่งชุดโครงการ จ านวน 2 ชุด  ได้แก่ 1) ชุดโครงการ : นวัตกรรมโรงเรียนคุณภาพเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยมี อ.ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์ เป็นหัวหน้าชุดโครงการ และ 2) ชุดโครงการการพัฒนา
เทศบาลนครสงขลาสู่เมืองแห่งการเรียนรู้เพ่ือยกระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิต  โดยมี อ.ดร.วิวัฒน์  ฤทธิ์มา       
เป็นหัวหน้าชุดโครงการ (เอกสารประกอบ 1.1.3) 

 1.1.4 อาจารย์ ดร.วิภาดา  พินลา และ อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ พินลา อาจารย์สังกัดสาขาวิชา
การสอนศิลปศาสตร์ ได้รับทุนวิจัยเงินรายได้ในการด าเนินโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนว
พุทธศาสตร์  เพื่อส่งเสริมทักษะการท างานเป็นทีมและทักษะการแก้ปัญหา ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี” โดยผู้วิจัย
ได้ด าเนินงานโครงการไปแล้วร้อยละ 50 จึงขอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (เอกสารหมายเลข 1.1.4) 

 1.1.5 สรุปผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ 8/2562 (เอกสารประกอบ 1.1.5) 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 

  2.1 ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระดับคณะ ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 13 
พฤศจิกายน  2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม ศษ.2 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ     
เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2.1) 
 
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

 
- หน้าที่ 5 ข้อ 1 เดิม โดยประชากรเป็นบุคลากรของมหาวิทยัยทักษิณ โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เป็น

บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ แก้ไขเป็น โดยประชากรเป็นบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยัยทักษิณ โดยใช้
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เป็นบุคลากรสายสนับสนุนของคณะศึกษาศาสตร์ 

- หน้าที่ 7  มติ ข้อ 3 เดิม รศ.ดร.วิชัย  อึงพินิจพงศ์ แก้ไขเป็น  ศ.ดร.วิชัย  อึงพินิจพงศ์ 
 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “ผลของการออกก าลังกายด้วยความหนักระดับปานกลางท่ีมี

ต่อไขมันช่องท้องของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ” (อ.ธีรพันธ์  สังข์แก้ว) เพื่อขอสนับสนุน
งบประมาณเงินรายได้คณะ 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน)  
 
ประเด็นเสนอที่ประชุม  
 พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เรียบร้อยแล้ว  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณเงินรายได้คณะ เป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้แก้ไข ดังนี้  
 1. หน้าที่ 3 :  ย้าย ข้อ 7.2.2 ไปที่ 7.1 โดยเพ่ิมเป็นข้อ 7.1.3 

2. ทบทวนการแก้ไขขอบเขตประชากรตามมติคณะกรรมการวิจัยในการประชุมครั้งที่ .... 
3. กลุ่มประชากร (ข้อ 1 หน้า 5) ปรับเป็นบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยและกลุ่มตัวอย่าง เป็น 

บุคลากรสายสนับสนุนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
4. หน้า 14-15 วิธีด าเนินการวิจัย เพ่ิมแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง และเพ่ิมขอบเขตประชากรให้สอดคล้อง

กัน   
5. หน้า 16 สถิติการวิจัย ให้ใช้ willcoxon แทน t-test 

 
3.2 พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “สมรรถนะผู้ฝึกสอนสโมสรฟุตบอลใน 5 จังหวัดชายแดนใต้”  

(ดร.น าโชค  บัวดวง) 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม  
 1. เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 2 เนื่องจากครั้งที่ 2 ที่ประชุมมีมติให้ผู้วิจัยให้เหตุผล
ชี้แจงความแตกต่างจากงานวิจัยระดับปริญญาเอกหรือเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่ต่อยอดจากระดับปริญญาเอก
เนื่องจากตัวแปรเป็นสมรรรถนะผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลเช่นเดียวกัน  
 2. เสนอที่ประชุมพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
 

 



มติ  
 1.ให้เพ่ิมการ Review Specific Competency ของผู้ฝึกสอนฟุตบอลในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้
ปรากฏในกรอบแนวคิดการวิจัยที่จะน าไปสู่ข้อค้นพบ 

2.เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่ 
1.อ.ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม 
2.อ.ดร.เทเวศน์  จันทร์หอม 

 

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

 1. เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 3 เนื่องจากครั้งที่ 2 ที่ประชุมมีมติให้ผู้วิจัย
ให้เหตุผลชี้แจงความแตกต่างระหว่างงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่กับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนวิจัยคณะ 
เนื่องจากข้อเสนอโครงการวิจัยมี  ตัวแปรที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือป้องกันปัญหา Self Plagiarism 
  2. เสนอท่ีประชุมพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย  

 

มติ 
 1.ไม่เห็นชอบสนับสนุนงบประมาณ กรณีเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการน าไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมการศึกษาตามทิศทางของคณะ 

2.ตัวแปรที่ศึกษาเป็นตัวแปรเดิมที่ศึกษาในกลุ่มลักษณะใกล้เคียงกับบทความวิจัยที่ตีพิมพ์แล้ว 
 

วาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา/หารือ 
   4.1 พิจารณาการสนับสนุนงบประมาณในการน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ แบบบรรยาย เรื่อง “STUDENT SELF-ASSESSMENT : A POWERFUL TOOL OF ASSESSMENT 
FOR LEARNING” ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2563 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท์ สังกัดสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย ได้ ขอรับทุน
สนับสนุนงบประมาณจากการน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติแบบบรรยาย ปีงบประมาณ 
2563 เป็นเงิน 71,887 บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) จึงขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้จาก
คณะศึกษาศาสตร์ และตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับที่ 0031/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราการให้การสนับสนุนการเดินทางไปน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการ จากเงินรายได้คณะ
ศึกษาศาสตร์ ตามประกาศคณะจะสนับสนุนให้ครั้งละไม่เกิน 50% ของค่าใช้จ่ายจริง 1 ครั้ง/คน/ 1 ปีงบประมาณ 
ซึ่งไม่เกิน 35,943.50 บาท และตามประกาศดังกล่าว อาจารย์/นักวิจัย จะต้องด าเนินการของบประมาณสนับสนุนใน
การเดินทางไปน าเสนอจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอ่ืนๆก่อน หากไม่ได้รับการสนับสนุนหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ
ให้ยื่นเรื่องขอใช้เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ แต่ในกรณีดังกล่าว ประกาศของมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการปรับ
ประกาศ อาจารย์/นักวิจัยจึงได้ยื่นเรื่องโดยตรงมาที่คณะศึกษาศาสตร์  

 

 
มติ 
 สนับสนุนงบประมาณค่าลงทะเบียนและค่าพักตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกิน 20,000 บาท 
 



4.2 พิจารณาการขอรับเงินรางวัลเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ อาจารย์ ดร.      
ธัญชนก  พูนศิลป์  เรื่อง “Byproducts from Shellfish Harvesting and Processing” 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 

พิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของ อาจารย์ ดร.ธัญชนก  พูนศิลป์  เรื่อง 
“Byproducts from Shellfish Harvesting and Processing” 
 
 
มติ 
 ไม่เป็นไปตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย จาก
เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ 
 

 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

- 
 
 
 
ปิดประชุม  เวลา..........................น. 


