
ช่ือโครงการ    โครงการประชมุสมัมนาการวิจยั วดัผลและประเมินผลสมัพนัธ์แห่งประเทศไทยครัง้ท่ี 20 : 

  การวิจยัเชิงคณุภาพกบัการประยกุต์ใช้ทฤษฎี 

 
หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาการวิจัย สถิติ การวัดผล และการ

ประเมินผลทางการศึกษาของประเทศไทย  ได้ตระหนกัถึงความสําคญัของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ความ

คิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้ ท่ีสนใจทั่วไป  จึงได้ร่วมกันจัด

โครงการประชุมสัมมนาการวิจัย  วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทยขึน้   โดยแต่ละ

สถาบนัการศกึษาได้หมนุเวียนเปลี่ยนกนัเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบในการจดัประชมุสมัมนาในแต่ละครัง้  ซึง่

ได้มีการดําเนินการอย่างตอ่เน่ืองกนัมาถึง  19  ครัง้แล้ว  โดยปัจจบุนัมีสมาชิกมากกว่า 50 สถาบนัเข้าร่วม

โครงการดงักล่าว  จากมติท่ีประชุมคณาจารย์ในมหาวิทยาลยัท่ีเก่ียวข้องเม่ือวนัท่ี  26  มกราคม  2554  

โดยได้มอบหมายให้ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ  วิทยาเขต

สงขลา   เ ป็น เ จ้าภาพร่วมกับ  ภาควิชาประเมินและวิจัยทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการจัดการประชุมสมัมนาการวิจัย วัดและประเมิน

สมัพนัธ์แห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 20  เพ่ือเป็นการสืบสานเป้าหมายสําคญัของการจดัโครงการประชมุสมัมนา

ให้บรรลวุตัถปุระสงค์  และทําให้ศาสตร์ด้านการวิจยั  การวดัผล  และการประเมินผลทางการศกึษาพฒันา

ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สงูสดุตอ่การศกึษาและพฒันาประเทศตอ่ไป 

 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมประชมุสมัมนาได้เพิ่มพนูความรู้  ประสบการณ์  และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความ

คดิเห็นด้านการวิจยั  วดัผลและประเมินผลการศกึษาระหวา่งกนั 

 2.  เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการวิจัย  วดัผลและประเมินผลการศึกษาของคณาจารย์ นิสิต 

นกัศกึษา  และบคุลากรทางการศกึษาของมหาวิทยาลยั / สถาบนัอดุมศกึษาตา่งๆ  รวมถึงผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป   

 3.  เพ่ือส่งเสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างคณาจารย์ และนิสิตนกัศึกษา ตลอดจนบุคลากร              

ทางการศกึษาของมหาวิทยาลยั / สถาบนัอดุมศกึษาตา่งๆ   

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตสงขลา 

 ภาควิชาประเมินและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์             

วิทยาเขตปัตตานี 

 



ระยะเวลา 
 วนัท่ี  24 – 27 มกราคม  พ.ศ. 2555 

 
สถานที่จัดการประชุมสัมมนา 
 1.  โรงแรมบีพี สมิหลาบีช สงขลา  ตําบลบอ่ยาง  อําเภอเมือง  จงัหวดัสงขลา 

 2.  กรุงกวัลาลมัเปอร์  ประเทศมาเลเซีย 

 
รูปแบบการประชุมสัมมนา 
 1.  การบรรยาย  โดยผู้ทรงคณุวฒุิ  และการอภิปรายซกัถาม 

 2.  การนําเสนอผลงานวิจัย  โดยคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาของ

มหาวิทยาลยั / สถาบนัอดุมศกึษาตา่งๆ   

 3.  กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ 

 4.  กิจกรรมศกึษาวิถีชีวิตและความหลากหลายทางวฒันธรรมกลุม่ประเทศอาเซียน  (มาเลเซีย) 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
 คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลยั / สถาบนัอุดมศึกษา

ตา่งๆ  รวมถึงผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป  จํานวน  700  คน 

 
งบประมาณ 
 โดยใช้งบประมาณการจดัโครงการจากงบประมาณเงินรายได้ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั 

คณะศกึษาศาสตร์  หมวดรายจ่ายอ่ืน ๆ งบโครงการสมัมนาเครือขา่ยการวิจยัวดัผลและประเมินผลสมัพนัธ์ 

จํานวน 150,000 บาท (หนึง่แสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) โดยเป็นคา่ใช้จ่ายดงันี ้

 1. คา่ตอบแทนวิทยากร (จํานวน 3 คน ๆละ 3 ชัว่โมง ๆ ละ 1,200 บาท) 10,800 บาท 

 2. คา่เดนิทางไป – กลบั วิทยากร       30,000 บาท 

 3. คา่อาหารกลางวนัและอาหารคํ่า      50,000 บาท 

   (จํานวน 100 คน ๆ ละ 2 มือ้ ๆ ละ 250 บาท) 

4. คา่อาหารวา่ง        10,000 บาท 

   (จํานวน 100 คน ๆ ละ 2 มือ้ ๆ ละ 50 บาท) 

5. คา่เดนิทางไปราชการตา่งประเทศ (จํานวน 10 คน ๆ ละ 4,200 บาท) 42,000 บาท 

6. คา่วสัด ุ          7,200 บาท  

หมายเหตุ : ขอถวัจ่ายทกุรายการ  



ค่าลงทะเบียน 
 1.  คา่ลงทะเบียนการประชมุสมัมนาวิชาการ  (24  มกราคม 2555) 

1.1  คณาจารย์ของมหาวิทยาลยั / สถาบนัอดุมศกึษา คนละ  1,800  บาท  (ไมร่วมท่ีพกั) 

1.2  นิสติ นกัศกึษา  และผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป  คนละ  1,300  บาท  (ไมร่วมท่ีพกั) 

 2.  คา่กิจกรรมศกึษาวิถีชีวิตและความหลากหลายทางวฒันธรรมกลุม่ประเทศอาเซียน 

  ณ กรุงกัวลาลมัเปอร์  ประเทศมาเลเซีย  (25 – 27  มกราคม 2555) คนละ 4,200 บาท (กรุณาสําเนา 

Passport มาพร้อมใบตอบรับและหลกัฐานการโอนเงินภายในวนัท่ี  30  พ.ย. 2554) 

 *   กรณีมีความประสงค์เดินทางกลับโดยเคร่ืองบินจาก  กรุงกัวลาลัมเปอร์  – กรุงเทพฯ                       

(วนัท่ี  27  ม.ค. 2555)  กรุณาติดต่อบริษัท P.P South Travel โทร. 074-246939  081-8984309                      

ภายในวนัท่ี  30 พ.ย. 2554)   

 3. การลงทะเบียน กรุณาส่งสําเนาใบตอบรับพร้อมกบัหลกัฐานการโอนเงินตามรายละเอียดท่ีระบุ

มาพร้อมนี ้

โอนเงินช่ือบญัชี  นายสเุทพ  สนัติวรานนท์  เลขบญัชี 868-0-11368-9 ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน)  

สาขาถนนกาญจนวนิช  (สงขลา) พร้อม Fax  หลกัฐานใบตอบรับและการโอนเงิน ท่ีหมายเลข 074-322521                 

(ถึงรองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัตวิรานนท์  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัทกัษิณ) 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ได้เผยแพร่ความรู้  และผลงานวิจัยทางด้านการวิจัย  วัดผลและประเมินผลการศึกษา              

สูป่ระชาคมทางการศกึษาและสงัคม 

 2.  ผู้ เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้  และประสบการณ์ด้านการวิจัย  วัดผลและ

ประเมินผลการศึกษารวมทัง้เกิดประสบการณ์ตรง  ในกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตและความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศาสตร์  และการวิจัยทางการศึกษา                     

การวดัผลและการประเมินผลการศกึษาให้ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศตอ่ไป   

 3.  เกิดความสมัพนัธ์อนัดี  และความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นิสิต นกัศึกษา  และ

บคุลากรทางการศกึษาของมหาวิทยาลยั / สถาบนัอดุมศกึษาตา่งๆ  เพ่ือร่วมกนัพฒันาวิชาการด้านการวิจยั  

วดัผลและประเมินผลการศกึษาให้ก้าวหน้าตอ่ไป 

 

 

 

 



การประเมินโครงการ 

  ประเมินกระบวนการและผลสําเร็จของโครงการ จากการสงัเกต สมัภาษณ์ และสอบถาม

ความคดิเห็นของผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี  

ตวัชีวั้ดความสาํเร็จของโครงการ 

 1.  ตวัชีว้ดัเชิงคณุภาพ 

  -  ผู้ เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

เผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าและวิทยาการใหม่ ๆ  ในด้านการศึกษาท่ีเน้นเร่ืองการวิจัยเชิงคุณภาพ         

เพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษาในกลุม่หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 

  -  เกิดความสัมพันธ์อันดี เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นิสิต 

นกัศกึษา  และบคุลากรทางการศกึษาของมหาวิทยาลยั / สถาบนัอดุมศกึษาตา่งๆ   

2.  ตวัชีว้ดัเชิงปริมาณ 

  -  มีผู้ เข้าร่วมโครงการไมน้่อยกวา่ 700 คน 

  -  ผู้ เข้าร่วมโครงการไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 มีความพงึพอใจตอ่กิจกรรมตา่ง ๆ ในระดบั

มากขึน้ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กาํหนดการโครงการประชุมสัมมนาการวิจยั วัดผลและประเมนิผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครัง้ที่ 20 : 
การวิจัยเชิงคุณภาพกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎี 

 
 
วันที่ 24 มกราคม 2555 
 07.30  –  08.30  ลงทะเบียน 

 08.30  –  09.00  พิธีเปิด โดย รศ.ดร.สมเกียรต ิ สายธน ูอธิการบดีมหาวทิยาลยัทกัษิณ 

 09.00  –  10.00  บรรยายพิเศษ 

เร่ือง  การประยกุต์ใช้ทฤษฎีทางสงัคมในการวิจยัเชิงคณุภาพทาง

การศกึษา โดย  ดร.ชยนัต์ วรรธนะภตู ิ  

 10.00 – 10.15  พกัรับประทานอาหารวา่ง 

 10.15 – 12.15  บรรยายพิเศษ 

เร่ือง  การประยกุต์ใช้ทฤษฎีทางสงัคมในการวิจยัเชิงคณุภาพทาง

การศกึษา โดย  ดร.ชยนัต์ วรรธนะภตู ิ 

 12.15 – 13.00  รับประทานอาหารกลางวนั 

 13.00 – 14.15  นําเสนอผลงานวิจยั 

 14.15 – 15.00  พกัรับประทานอาหารวา่ง 

 15.00 – 16.00  นําเสนอผลงานวิจยั (ตอ่) 

 16.00 – 16.30   ประชมุคณาจารย์  เพ่ือแลกเปลี่ยนความคดิเห็นและสานสมัพนัธ์ความ 

ร่วมมือเครือขา่ยวิจยั  วดัผลและประเมินผลสมัพนัธ์ 

 18.00 – 21.00  งานเลีย้งรับรอง  และกิจกรรมสมัพนัธ์ 

 
วันที่ 25 – 27 มกราคม 2555 

25  มกราคม  2555   เดนิทางจากมหาวิทยาลยัทกัษิณสูช่ายแดนไทย - มาเลเซีย 

เรียนรู้วฒันธรรมทางศาสนา  ณ วดัถํา้เปรัค  ประเทศมาเลเซีย 

26  มกราคม 2555  เรียนรู้ประวตัศิาสตร์ของประเทศมาเลเซีย 

     เรียนรู้สงัคมพหวุฒันธรรมจากแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ ในประเทศมาเลเซีย 

     กิจกรรมสมัพนัธ์ 

27  มกราคม  2555 เรียนรู้สงัคมพหวุฒันธรรมจากแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ ในประเทศมาเลเซีย (ตอ่) 

เดนิทางกลบัถงึมหาวทิยาลยัทกัษิณโดยสวสัดภิาพ   


