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รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านการวิจยั
ครั้งที่ 3/2563
วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.
ประชุมออนไลน์ ระบบ Webex Meeting
ผู้มาประชุม
1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ
3. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล
6. อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม
7. อาจารย์ภิญโญ โชติรัตน์
8. อาจารย์ ดร.วรินธร เบญจศรี
9. อาจารย์ ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ
10. นางอุทัย ศิริคุณ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ
4. อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี
5. นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

เริ่มประชุมเวลา

เวลา 13.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน ดังนี้
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน
1.1.1 สรุปรายละเอียดการดาเนินงานตามมติการประชุมครั้งที่ 2/2563 (เอกสารประกอบ
1.1.1)
1.1.2 คณะได้เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
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สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 แล้ว และได้นาไฟล์แบบฟอร์มสาหรับยื่นขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ขึ้นเว็บไซด์ในระบบสารสนเทศ : แบบฟอร์มวิจัย โดยมี
2 แบบฟอร์มคือ 1)แบบฟอร์มสาหรับนิสิตชั้นปีสุดท้าย(อาจารย์ที่ปรึกษา) ผู้ร่วมวิจัย และ 2) แบบฟอร์ม
สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (ไม่ใช่ชั้นปีสุดท้าย) (เอกสารประกอบ 1.1.2)
1.1.3 ประกาศ เครื อ ข่ ายการวิจั ย ภาคใต้ ต อนล่ าง ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ ชุมชนฐานราก ประจาปีงบประมาณ 2563
(เอกสารประกอบ 1.1.3)
1.1.4 ฝ่ ายวิจั ย ฯ จะส่ งข้ อมู ล ผลการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ด้ านการวิจั ยไปยั งสาขาวิช าเพื่ อ ให้
ประธานสาขาวิ ช าและอาจารย์ ทุ ก ท่ า นพิ จ ารณาข้ อ มู ล ซึ่ ง ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วทางคณะจะน ามาพิ จ ารณา
ประกอบการประเมินการปฎิบัติงานประจาปีของบุคลากร
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระดั บคณะ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 12
มีน าคม 2563 เวลา 13.00 น.เป็ น ต้น ไป ณ ห้ องประชุม ศษ.2 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยทักษิ ณ
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “สมรรถนะผู้ฝึกสอนสโมสรฟุตบอลใน 5 จังหวัดชายแดนใต้
(Competency for football club coaches in 5 Border Provinces Southern Thailand)” (อาจารย์
ดร.นาโชค บัวดวง) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 3.1/3.1-1)
-ได้นาเข้าพิจารณาในที่ประชุมครั้งที่ 1/2563 ที่ประชุมได้มีมติ ให้ผู้วิจัยให้เหตุผลชี้แจงความแตกต่างจาก
งานวิจั ย ระดับ ปริญ ญาเอกหรื อเป็ น ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ ต่อยอดจากระดับ ปริญ ญาเอกเนื่องจากตั วแปรเป็ น
สมรรรถนะผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลเช่นเดียวกัน
-ได้ น าเข้ า พิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2563 ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ ให้ ผู้ วิ จั ย เพิ่ ม การ Review Specific
Competency ของผู้ ฝึกสอนฟุตบอลในพื้น ที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ ปรากฏในกรอบแนวคิดการวิจัยที่จะ
น าไปสู่ ข้อค้ น พบ และได้ เสนอผู้ ท รงคุณ วุฒิ 2 ท่ าน ได้แก่ 1) อ.ดร.ชัย ลิ ขิต สร้อ ยเพชรเกษม 2) อ.ดร.เทเวศน์
จันทร์หอม แต่ทั้งนี้ผู้วิจัยไม่ได้แก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะจึงยังไม่ได้จัดส่งผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้วิจั ยได้ให้ เหตุผ ลประกอบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดาเนิ นงานด้านการวิจัย (ตามเอกสารแนบ
หมายเลข 3.1)
ประเด็นเสนอที่ประชุม
เสนอที่ประชุมพิจารณารายละเอียดการให้ข้อมูล/เหตุผลการดาเนินงานวิจัย
มติ

3

เห็นชอบข้อเสนอโครงการวิจัยและ มอบคุณอุทัย ศิริคุณ ดาเนินการจัดส่งผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 2 ท่าน ตามที่
ได้เสนอไว้ ได้แก่ 1) อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม และ 2) อาจารย์ ดร.เทเวศน์ จันทร์หอม
3.2 พิ จ ารณาข้อเสนอโครงการวิจั ย เรื่อง ผลการติดเทปแบบยืดหยุ่น ของข้อเท้ าที่ มีต่อพิ สัยในการ
เคลื่อนไหวและความสามารถในการเตะเฉียงของนักเทควันโด (อาจารย์ภิญโญ โชติรัตน์) โดยผู้วิจัยได้แก้ไขตาม
คาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 3.2/3.2-1)
ประเด็นเสนอที่ประชุม
เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
มติ
เห็นชอบให้ดาเนินการวิจัย เรื่อง “ผลการติดเทปแบบยืดหยุ่นของข้อเท้าที่มีต่อพิสัยในการเคลื่อนไหวและ
ความสามารถในการเตะเฉียงของนักเทควันโด” โดยมอบ คุณอุทัย ศิริคุณ ดาเนินการเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณและจัดทาสัญญารับทุนต่อไป
3.3 พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “ผลของการออกกาลังกายด้วยความหนักระดับสูงที่มีต่อการ
ใช้ พ ลั ง งานระบบแอโรบิ ค และระบบแอนโรบิ ค ในนั ก กี ฬ าบาลเกตบอล มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ” (อ.ชวพงษ์
เมธีธรรมวัฒน์) เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้คณะ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
(เอกสารประกอบ 3.3/3.3-1)
-ได้นาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านการวิจัย ครั้งที่ 8/2562
ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย โดยเห็นชอบให้มีการแก้ไข ดังนี้
1. ทบทวนตัวแปรตามให้เชื่อมโยงกับตัวแปรทักษะของนักกีฬาบาสเกตบอล เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และ
การนาไปใช้ประโยชน์
2. นาข้อเสนอโครงการวิจัยที่แก้ไขตาม ข้อ 1 เข้าพิจารณาตามปฏิทินการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย
งบประมาณเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์
-ได้นาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านการวิจัยครั้งที่ 2/2563
ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย โดยเห็นชอบให้มีการแก้ไข ดังนี้
1.ทบทวนความเป็นไปได้ในการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง และให้เปลี่ยนจากประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง
2.กรอบแนวคิดในการวิจัย ชื่อตัวแปรต้นให้สอดคล้องกับชื่อวิจัย “การออกกาลังกายด้วยความหนัก
ระดับสูง”
3.ทบทวนการตั้งสมมติฐานการวิจัยให้ตั้งแบบมีทิศทาง
4.ทบทวนการใช้สถิติการทดสอบสมมติฐาน โดยให้ใช้ Non-Parametric Test
5.ระบุแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองให้ชัดเจน
6.การทบทวนการเขียนอ้างอิง/บรรณานุกรม ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน
7.ให้ผู้วิจัยตรวจสอบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 12 คน สาเร็จการศึกษาแล้วหรือยัง
ผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านข้อเสนอโครงการวิจัย จานวน 2 ท่าน ดังนี้
1. ผศ.ดร.ชานาญ ชินสีห์
2. ศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์
ประเด็นเสนอที่ประชุม
เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
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มติ
1.เห็นชอบข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “ผลของการออกกาลังกายด้วยความหนักระดับสูงที่มีต่อการใช้
พลังงานระบบแอโรบิคและระบบแอนโรบิคในนักกีฬาบาลเกตบอล มหาวิทยาลัยทักษิณ” โดยให้ใช้ประชากรและ
สถิติใช้ ค่า Parameters ตามที่ผู้วิจัยเสนอ
2.มอบคุณอุทัย ศิริคุณ หลังผู้วิจัยปรับแก้ให้จัดส่งผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 2 ท่าน ตามที่ได้เสนอไว้ ได้แก่
1). อ.ดร.ชานาญ ชินสีห์ และ 2. ศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์
3.4 การพิจารณาเลือก Platform/Program/OKRs ของคณะศึกษาศาสตร์
(เอกสารประกอบ 4.1/4.1-1)
 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
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบ Platform/Program/OKRs ของคณะศึกษาศาสตร์ ดังนี้
Platfroms

Program

Objectives ของโปรแกรม

Key Results ของโปรแกรม

1

P3

O1.3

KR1.3.1

5

KR1.3.2
KR1.3.3
4

P5

O1.5b

KR1.5b.1

P13

O4.13

KR4.13.2

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 การส่งผลงานวิจัยเข้าพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปี 2562
โดยสามารถเสนอได้ ผ่ า น 3 ช่ อ งทาง ได้ แ ก่ 1) ส่ ว นงานเป็ น ผู้ เสนอชื่ อ 2) เจ้ า ของผลงาน 3) บุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งในส่วนของส่ วนงาน ทางคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการดาเนินงาน
ด้านวิจัยเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปี 2562
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 4.1/4.1-1)
ประเด็นเสนอที่ประชุม
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปี 2562
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบ มอบคุณอุทัย ศิริคุณ ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มไลน์บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ โดยกาหนด
ส่งในวันที่ 28 เมษายน 2563 ก่อนเวลา 12.00 น. และจะจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านการวิจัยเพื่อ
พิจารณาเวลา 16.00 น.
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ปิดประชุม เวลา 14.55 น.
อุทัย ศิริคุณ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

