รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านการวิจัย
ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ศษ.2 ชั้น 2 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้มาประชุม
1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ
3. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ
6. อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม
7. อาจารย์ ดร.วรินธร เบญจศรี
8. นางอุทัย ศิริคุณ
9. นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา
4. อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี
5. อาจารย์ภิญโญ โชติรัตน์
6. อาจารย์ ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ

ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา

เวลา 13.30 น.

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอี่น
ไปราชการ

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน ดังนี้
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน
1.1.1 ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้นาเรื่องพิจารณากาหนดอัตราการสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการสาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี จากเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์
1.กรณี น ำเสน อ แบ บ บ รรยำย(Oral Presentation)ห รื อ แบ บ โป สเต อร์ ( Poster
Presentation)
การจ่ายเงินสนับสนุนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะ
ศึกษาศาสตร์ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อคน/ครั้ง/ปีการศึกษา โดยสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ตามเกณฑ์ ดังนี้
1. ค่าลงทะเบียน
2. ค่าจัดทาโปสเตอร์
3. ค่าเดินทางไปและกลับ
4. ค่าที่พักตามที่จ่ายจริง
2.กรณีตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ คณะศึกษาศาสตร์ จะสนับสนุน
ต่อครั้ง/คน/ปีการศึกษา โดยสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ระดับชาติ สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามจริง (ไม่เกิน 2,000 บาท)
2. ระดับนานาชาติ สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามจริง (ไม่เกิน 5,000 บาท)
มติ อนุมัติเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณ กรณีนาเสนอแบบบรรยาย(Oral Presentation)
หรือแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ส่วนข้อ 2 กรณีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติชะลอ
การอนุมัติ
1.1.2 การพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับคณะ/หน่วยงาน (1 คณะ 1 แพลตฟอร์ม)
ตามที่มหาวิทยาลัยได้เชิญประชุมคณบดี รองคณบดี หัวหน้าสานักงาน และ
ผู้ประสานงานด้านการวิจัยเพื่อพิจารณาหารือแนวทางการดาเนินงาน 1 คณะ 1 แฟลตฟอร์ม
มติ 1.ให้คณะดาเนินการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย โดยเลือกอย่างน้อย 1 แพลตฟอร์ม
อย่างน้อย 1 โปรแกรม และอย่างน้อยได้ข้อเสนอโครงการวิจัย 2 ชุดโครงการ
2.ให้คณะดาเนินการแจ้งรายละเอียดการเลือกแฟลตฟอร์ม/โปรแกรม ส่งไปยัง
สถาบันวิจัยภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563 และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยส่งสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในปลาย
เดือนพฤษภาคม 2563 และดาเนินการจัดทา Full Proposal เพื่อเตรียมวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิในเดือนมิถุนายน
2563 (มิติยังไม่รับรอง)
ประเด็นเสนอที่ประชุม
เสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ
มติ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ ดังนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….
ประเด็นเสนอที่ประชุม
เสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ
มติ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1.1.3
รายละเอียดการดาเนินงานตามมติประชุมครั้งที่ 1/2563
วันที่ 29 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุม ศษ.2 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วาระ

วาระการประชุม

มติที่ประชุม

3.1

ผลของการออกกาลังกายด้วยความหนักระดับ
ปานกลางที่ มี ต่อ ไขมั น ช่องท้ องของบุ ค ลากร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ”
(อ.ธีระพันธ์ สังข์แก้ว)

3.2

สมรรถนะผู้ฝึกสอนสโมสรฟุตบอลใน 5
จังหวัดชายแดนใต้ (ดร.นาโชค บัวดวง)

หน้าที่ 3 : ย้าย ข้อ 7.2.2 ไปที่ 7.1 เพิ่ม เป็นข้อ
7.1.3
-ทบทวนการแก้ไขขอบเขตประชากรตามมติ
คณะกรรมการวิจัยในการประชุมครั้งที่ 8/2562
-กลุ่มประชากร (ข้อ 1 หน้า 5) ปรับเป็นบุคลากรสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยและกลุม่ ตัวอย่าง เป็น
บุคลากรสายสนับสนุนของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
-หน้า 14-15 วิธีดาเนินการวิจัย
เพิ่มแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง และเพิ่มขอบเขต
ประชากรให้สอดคล้องกัน
-หน้า 16 สถิติการวิจัย ให้ใช้ willcoxon แทน t-test
-ให้เพิ่มการ Review Specific Competency ของ
ผู้ฝึกสอนฟุตบอลในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้
ปรากฏในกรอบแนวคิดการวิจัยทีจ่ ะนาไปสู่ข้อค้นพบ
-เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่
1.อ.ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม
2.อ.ดร.เทเวศน์ จันทร์หอม
-ไม่เห็นชอบสนับสนุนงบประมาณ กรณีเป็นงานวิจัย
เชิงสารวจ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการนาไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมการศึกษาตามทิศทางของคณะ
-ตัวแปรที่ศึกษาเป็นตัวแปรเดิมที่ศกึ ษาในกลุ่มลักษณะ
ใกล้เคียงกับบทความวิจัยทีต่ ีพิมพ์แล้ว
1.อ.ดร.ชานาญ ชินสีห์
2.ศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์

3.3

3.4

4.1

4.2

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและ
ประสิทธิภาพในการสอนของนิสติ ฝึก
ประสบการณ์การสอนพลศึกษา ใน
สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้”
(ดร.สิงหา ตุลยกุล)
การพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาเค้า
โครงการวิจัย เรื่อง ผลการติดเทปแบบ
ยืดหยุ่นของ ข้อเท้าที่มีต่อพิสัยในการ
เคลื่อนไหวและความสามารถในการเตะเฉียง
ของนักเทควันโด(อ.ภิญโญ โชติรตั น์)
พิจารณาการขอรับการพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณจากการนาเสนอผลงานวิจัยในที่
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติแบบบรรยาย
(ผศ.ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์)
พิจารณาการขอรับเงินรางวัลเพื่อสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรือ่ ง
“Byproducts from Shellfish Harvesting
and Processing”

การดาเนินงาน
ตามมติ
ดาเนินการจัดทาบันทึก
ข้อความแจ้ง อ.ธีระพันธ์
สังข์แก้ว ทราบ

-ดาเนินการจัดทาบันทึก
ข้อความแจ้งอาจารย์
ดร.นาโชค บัวดวง
ทราบ
-ดาเนินการจัดทาบันทึก
ข้อความแจ้งอาจารย์
ดร.สิงหา ตุลยกุล ทราบ

-ดาเนินการส่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
พิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัย และได้รับ
คืนแล้ว 1 ท่าน
สนับสนุนงบประมาณ
-ดาเนินการจัดทาบันทึก
-ค่าลงทะเบียนและค่าพักตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกิน
ข้อความแจ้งอาจารย์
20,000 บาท
ดร.ธัญชนก พูลศิลป์
ทราบ
-ไม่เป็นไปตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ -ดาเนินการจัดทาบันทึก
ให้รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย จาก ข้อความแจ้งอาจารย์
ผศ.ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์
เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์
ทราบ

วาระ

วาระการประชุม

มติที่ประชุม

การดาเนินงาน
ตามมติ

(อ.ดร.ธัญชนก พูลศิลป์)

วาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระดับคณะ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 29
มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.เป็ น ต้น ไป ณ ห้ องประชุม ศษ.2 ชั้ น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2.1)
มติ

 รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
 รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
- หน้าที่...........................ย่อหน้าที่................................บรรทัดที่.....................................................
ความว่า...................................................................................................................... .................
แก้เป็น........................................................................................................................................
- หน้าที่...........................ย่อหน้าที่................................บรรทัดที่........................................ .............
ความว่า...................................................................................................................... .................
แก้เป็น..................................................................................................... ...................................
- หน้าที่...........................ย่อหน้าที่................................บรรทัดที่........................................ .............
ความว่า....................................................................... ................................................................
แก้เป็น...................................................................................................................... ..................
- หน้าที่...........................ย่อหน้าที่. ...............................บรรทัดที่.....................................................
ความว่า...................................................................................................................... .................
แก้เป็น........................................................................................................................................
- หน้าที่...........................ย่อหน้าที่................................บรรทัดที่........................................ .............
ความว่า...................................................................................................................... .................
แก้เป็น.............................................................................................. ..........................................
- หน้าที่...........................ย่อหน้าที่................................บรรทัดที่........................................ .............
ความว่า.......................................................................................................................................
แก้เป็น...................................................................................................................... ..................
- หน้าที่...........................ย่อหน้าที่................................บรรทัดที่.....................................................
ความว่า...................................................................................................................... .................
แก้เป็น........................................................................................................................................
- หน้าที่...........................ย่อหน้าที่................................บรรทัดที่.................................... .................
ความว่า...................................................................................................................... .................
แก้เป็น....................................................................................... .................................................

รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านการวิจยั
ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ศษ.2 ชั้น 2 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้เข้าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล
8. อาจารย์ภิญโญ โชติรัตน์
9. อาจารย์ ดร.วรินธร เบญจศรี
10. นางอุทัย ศิริคุณ
11. นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา

เวลา 13.00 น.

1

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน ดังนี้
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน
1.2.1 สานักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) ร่วมมือกับสานักงาน
เขตพื้ น ที่ การศึ กษา และ มหาวิท ยาลั ย ทั กษิณ ในการดาเนิน งานแผนงานนวัตกรรมการศึกษาเพื่ อการพั ฒ นา :
โครงการเพิ่ ม ศั ก ยภาพครู ให้ มี ส มรรถนะของครู ยุ ค ใหม่ ส าหรับ การเรีย นรู้ ศ ตวรรษที่ 21 โดยสสวท.สนั บ สนุ น
งบประมาณ 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) (เอกสารประกอบหมายเลข 1.1.1)
1.1.2 อาจารย์ ค ณะศึ ก ษาศาสตร์ ได้ ส่ ง ข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย งบประมาณเงิน แผ่ น ดิ น :
งบประมาณด้าน ววน.ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผ่านหน่วยงาน PMU) ปี 2564 โดยมีชุดโครงการ จานวน 3
ชุดโครงการ และ โครงการเดี่ยว จานวน 3 โครงการ (เอกสารประกอบหมายเลข 1.1.2)
1.1.3 ตามที่หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศ
รับข้อเสนอแผนงานสาคัญ(Flagship) ประจาปีงบประมาณ 2563 ประเด็น “พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา” ซึ่งมีการ
กาหนดกรอบการวิจัย 2 ประเด็น คือ พื้น ที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่ งการเรียนรู้ (Learning City) โดย
กาหนดให้สถาบัน/หน่วยงาน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระ สามารถยื่นข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full proposal) ได้
เพียง 1 ชุด ต่อ 1 กรอบการวิจัย และคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพพัฒนาชุดโครงการดังกล่าว
โดยได้ดาเนินการส่งชุดโครงการ จานวน 2 ชุด ได้แก่ 1) ชุดโครงการ : นวัตกรรมโรงเรียนคุณภาพเพื่อลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา โดยมี อ.ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ เป็นหัวหน้าชุดโครงการ และ 2) ชุดโครงการการพัฒนา
เทศบาลนครสงขลาสู่ เมืองแห่ งการเรีย นรู้เพื่อยกระดับการศึกษาและคุณ ภาพชีวิต โดยมี อ.ดร.วิวัฒ น์ ฤทธิ์มา
เป็นหัวหน้าชุดโครงการ (เอกสารประกอบ 1.1.3)
1.1.4 อาจารย์ ดร.วิภาดา พินลา และ อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ พินลา อาจารย์สังกัดสาขาวิชา
การสอนศิลปศาสตร์ ได้รับทุนวิจัยเงินรายได้ในการดาเนินโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนว
พุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการทางานเป็นทีมและทักษะการแก้ปัญหา สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ” โดยผู้วิจัย
ได้ดาเนินงานโครงการไปแล้วร้อยละ 50 จึงขอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (เอกสารหมายเลข 1.1.4)
1.1.5 สรุปผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ 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
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (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
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “ผลของการออกกาลังกายด้วยความหนักระดับปานกลางที่มี
ต่อไขมันช่องท้องของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ” (อ.ธีรพันธ์ สังข์แก้ว) เพื่อขอสนับสนุน
งบประมาณเงินรายได้คณะ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
ประเด็นเสนอที่ประชุม
พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เรียบร้อยแล้ว เพื่อพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณเงินรายได้คณะ เป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้แก้ไข ดังนี้
1. หน้าที่ 3 : ย้าย ข้อ 7.2.2 ไปที่ 7.1 โดยเพิ่มเป็นข้อ 7.1.3
2. ทบทวนการแก้ไขขอบเขตประชากรตามมติคณะกรรมการวิจัยในการประชุมครั้งที่ ....
3. กลุ่มประชากร (ข้อ 1 หน้า 5) ปรับเป็นบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยและกลุ่มตัวอย่าง เป็น
บุคลากรสายสนับสนุนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4. หน้า 14-15 วิธีดาเนินการวิจัย เพิ่มแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง และเพิ่มขอบเขตประชากรให้สอดคล้อง
กัน
5. หน้า 16 สถิติการวิจัย ให้ใช้ willcoxon แทน t-test
3.2 พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “สมรรถนะผู้ฝึกสอนสโมสรฟุตบอลใน 5 จังหวัดชายแดนใต้”
(ดร.นาโชค บัวดวง)
ประเด็นเสนอที่ประชุม
1. เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 2 เนื่องจากครั้งที่ 2 ที่ประชุมมีมติให้ผู้วิจัยให้เหตุผล
ชี้แจงความแตกต่างจากงานวิจัยระดับปริญญาเอกหรือเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่ต่อยอดจากระดับปริญญาเอก
เนื่องจากตัวแปรเป็นสมรรรถนะผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลเช่นเดียวกัน

2. เสนอที่ประชุมพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย

มติ
1.ให้เพิม่ การ Review Specific Competency ของผู้ฝึกสอนฟุตบอลในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้
ปรากฏในกรอบแนวคิดการวิจัยที่จะนาไปสู่ข้อค้นพบ
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 (สามหมื่นบาทถ้วน)
ประเด็นเสนอที่ประชุม
1. เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 3 เนื่องจากครั้งที่ 2 ที่ประชุมมีมติให้ผู้วิจัย
ให้เหตุผลชี้แจงความแตกต่างระหว่างงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่กับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนวิจัยคณะ
เนื่องจากข้อเสนอโครงการวิจัยมี ตัวแปรที่ใกล้เคียงกัน เพื่อป้องกันปัญหา Self Plagiarism
2. เสนอที่ประชุมพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
มติ
1.ไม่เห็นชอบสนับสนุนงบประมาณ กรณีเป็นงานวิจัยเชิงสารวจ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการนาไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมการศึกษาตามทิศทางของคณะ
2.ตัวแปรที่ศึกษาเป็นตัวแปรเดิมที่ศึกษาในกลุ่มลักษณะใกล้เคียงกับบทความวิจัยที่ตีพิมพ์แล้ว
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา/หารือ
4.1 พิจารณาการสนับสนุนงบประมาณในการนาเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ แบบบรรยาย เรื่อง “STUDENT SELF-ASSESSMENT : A POWERFUL TOOL OF ASSESSMENT
FOR LEARNING” ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2563
ประเด็นเสนอที่ประชุม
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ณั ช ชา มหปุ ญ ญานนท์ สั งกัด สาขาวิช าการประเมิ น ผลและวิจั ย ได้ ขอรับ ทุ น
สนับสนุนงบประมาณจากการนาเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติแบบบรรยาย ปีงบประมาณ
2563 เป็นเงิน 71,887 บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) จึงขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้จาก
คณะศึกษาศาสตร์ และตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับที่ 0031/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราการให้การสนับสนุนการเดินทางไปนาเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมสั มมนาทางวิชาการ จากเงินรายได้คณะ
ศึกษาศาสตร์ ตามประกาศคณะจะสนับสนุนให้ครั้งละไม่เกิน 50% ของค่าใช้จ่ายจริง 1 ครั้ง/คน/ 1 ปีงบประมาณ
ซึ่งไม่เกิน 35,943.50 บาท และตามประกาศดังกล่าว อาจารย์/นักวิจัย จะต้องดาเนินการของบประมาณสนับสนุนใน
การเดินทางไปนาเสนอจากมหาวิ ทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นๆก่อน หากไม่ได้รับการสนับสนุนหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ
ให้ยื่ นเรื่องขอใช้เงิน รายได้คณะศึกษาศาสตร์ แต่ในกรณี ดังกล่าว 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
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ปิดประชุม เวลา 15.30 น.
อุทัย ศิริคุณ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

วาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “ผลของการออกกาลังกายด้วยความหนักระดับสูงที่มีต่อการใช้
พลังงานระบบแอโรบิคและระบบแอนโรบิคในนักกีฬาบาลเกตบอล มหาวิทยาลัยทักษิณ” (อ.ชวพงษ์ เมธีธรรมวัฒน์)
เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้คณะ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้ว น) และได้นาเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานด้านการวิจัย ครั้งที่ 8/2562 ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เห็นชอบ ให้ดาเนินการดังนี้
1. ทบทวนตัวแปรตามให้เชื่อมโยงกับตัวแปรทักษะของนักกีฬาบาสเกตบอล เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และ
การนาไปใช้ประโยชน์
2. นาข้อเสนอโครงการวิจัยที่แก้ไขตาม ข้อ 1 เข้าพิจารณาตามปฏิทินการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย
งบประมาณเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เสนอเรื่องต่อที่ประชุม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์)
ประเด็นเสนอที่ประชุม
1.เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
2.เสนอที่ประชุมพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านข้อเสนอโครงการวิจัย จานวน 2 ท่าน
มติ
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วาระที่ 4
เรื่องพิจารณา

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา/หารือ
4.1 การพิจารณาเลือก Platform/Program/OKRs ของคณะศึกษาศาสตร์ (เอกสารประกอบ 4.1)
 Platforms 1 การพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู้
 P.1 ระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาและใช้กาลังคนคุณภาพ (National Brain Power Ecosystem)
 P.2 การพัฒนากาลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
 P.3 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
 P.4 Al for All
 P.5 การวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research)
 P.6 โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อการวิจัยและการวิจัยพื้นฐาน
 Platforms 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
 P.7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิง่ แวดล้อม และการเกษตร
- Circular Economy/ เน้น Zero waste/PM2.5/Smart Farming/การจัดการน้า
 P.8 สังคมสูงวัย
 P.9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง
 Platforms 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
 P.10 การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ (RDI for New
Economy) - BCG Economy/ AI& Data Economy/ Creative Economy/Sharing Economy/ RDI for
S-Curve Industries
 P11 การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem)/เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม/อุทยานวิทยาศาสตร์/
EECI/ เมืองนวัตกรรมอาหาร
 P.12 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ (National Quality Infrastructure & Services: NQIS)
 Platforms 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้า
 P.13 นวัตกรรมสาหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมซนนวัตกรรม
 P14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยา
 P.15 เมืองน่าอยู่ (Smart/ Livable City)

ประเด็นเสนอที่ประชุม
การพิจารณา Platform/Program/OKRs ของคณะศึกษาศาสตร์
ผู้เสนอเรื่องต่อที่ประชุม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์)
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ปิดประชุม เวลา..........................น.

