
 
                               
 

บันทึกข้อความ 
สว่นงาน  สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  โทร. 2144 
ที่     ศธ 64.23/                                  วันที่   16   ธันวาคม   2554 
เรื่อง   ขอเชิญประชมุ 

 

เรียน  คณะกรรมการทุกท่าน 
 

  ตามคําสั่งที่ 108/2554 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2554 และคําสั่ง (เพิ่มเติม) ที่ 126/2554 
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2554  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการประชุมสัมมนาการวิจัย 
วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 : การวิจัยเชิงคุณภาพกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎ ี 
โดยกําหนดจัดโครงการในระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2555 ณ โรงแรมบีพี  สมิหลาบีช แอนด์ รีสอร์ท           
จังหวัดสงขลา และกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นั้น  
  คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ดําเนินการจัดประชุมมาแล้ว จํานวน 4 คร้ัง  ได้ขอสรุปจาก
การประชุมโดยการมอบหมายให้คณะกรรมการทุกคณะรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ให้คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและแจ้งใหท่ี้ประชุมทราบในวันประชุม ครั้งที่ 5/2555 
    ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านประชุมปรึกษาหารือการดําเนินงานตาม
คําสั่งท่ีได้รับมอบหมาย ในวันเสาร์ท่ี 7 มกราคม 2555 เวลา 15.00 น.  ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ 
ชั้น 2  อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (เดิม) มหาวิทยาลัยทักษิณ  ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ 
   

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้ารว่มประชุมโดยพร้อมเพรยีงกนั 
 
 
 
      (อ.ดร.สุธาสินี    บุญญาพิทักษ์) 
       ประธานกรรมการคณะทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการประชุมสัมมนาการวิจัย วัดผลและประเมินผล
สัมพันธแ์ห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 20 : การวจิัยเชิงคุณภาพกบัการประยุกต์ใชท้ฤษฎี 

ครั้งที ่5/2555 
วันเสาร์  ที ่  7  มกราคม   2555 

ณ  ห้องประชมุชั้น 2 คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
------------------------------------- 

 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

1.1 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 108/2554 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2554 
และคําสั่ง  

(เพิ่มเติม)  ที่ 126/2554 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2554  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ
ประชุมสัมมนาการวิจัย วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 20 : การวิจัยเชิงคุณภาพกับ
การประยุกต์ใช้ทฤษฎี 

1.2  หน่วยงาน/สถานศึกษาท่ีลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุสมัมนา ฯ  ณ วันที่ 6 มกราคม 2555 
1.3 …………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 4/2554  
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งทีแ่ลว้    
 3.1  อาจารย์ ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์  ได้มอบหมายในที่ประชุม ให้คณะกรรมการทุกคณะ
ดําเนินการจัดประชุมภายในกลุ่ม เพ่ือให้ทุกคนได้รับทราบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และให้รายงานผล
ความก้าวหน้าให้ท่ีประชุมทราบ ในวันที่ 7 มกราคม 2555 เวลา 15.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 3.2  ............................................................................................................................................... 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 
 4.1  คณะกรรมการแต่ละฝ่ายรายงานความก้าวหน้าให้ที่ประชุมทราบ  
  4.1.1 คณะกรรมการฝ่ายอํานวยการ  มีหน้าท่ี ให้คําปรึกษา แก้ปัญหา และให้ข้อเสนอแนะแก่
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ    
   - อาจารย์ ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์  ประธานกรรมการ 
   - อาจารย์ ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์   กรรมการและเลขานุการ 
 



 
 
 
 4.1.2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าที ่ประสานงานฝา่ยพิธีการในด้านวิชาการ และดําเนิน
รายการตลอดการประชมุสมัมนาทางวิชาการ 
  - อาจารย์ ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์  ประธานกรรมการ 
  - อาจารย์ ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท์   กรรมการและเลขานุการ 
  - นางณัฏฐวีภรณ์     ทิพยวาศรี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 4.1.3 คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร มีหน้าที่จัดทําเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ ประสานงานด้านเอกสารต่าง ๆ จัดทําเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงาน
วิชาการและผลงานวิจัย และแจกเอกสารในวันประชุม 
  - อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์  ประธานกรรมการ 
  - น.ส.จงกลวรรณ  พิสฐูพันพร   กรรมการและเลขานุการ 
  - น.ส.สุวิชญา  ภู่ทับทิม   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ  
 
 
 
 
 
 4.1.4  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน   มีหน้าที่ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับการรับ-จ่าย
ของโครงการ ฯ พร้อมออกใบเสร็จให้กับผู้เข้าร่วมประชุม และนําเสนอผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
แก่คณะกรรมการอํานวยการ 
  - รศ.สุเทพ สันติวรานนท ์   ประธานกรรมการ 
  - น.ส.เปมิกา  สังข์ขรณ ์   กรรมการและเลขานุการ 
  - น.ส.รัชนี  แก้วเจริญ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 
 
 
 4.1.5 คณะกรรมการฝ่ายของที่ระลึก มีหน้าที่จัดหาของที่ระลึก และแจกของที่ระลึกในวัน
ประชุม 
  - ผศ.ดร.เรวด ี กระโหมวงศ์   ประธานกรรมการ 
  - น.ส.ดวงใจ  ไพชํานาญ   กรรมการและเลขานุการ 
 
 



 4.1.6 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล   มีหน้าที่จัดหา สร้างเครื่องมอืประเมินและสรุปผลการ
ประเมิน และนําเสนอรายงานผลการประเมินตอ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  - อ.ณรงค์ศักดิ ์ รอบคอบ   ประธานกรรมการ 
  - อ.รอฮานา  วอล ี    กรรมการและเลขานุการ 
  - อ.ทติยา  ศรีสุวรรณ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  - น.ส.ยามีละห ์ สุกี    กรรมการ 
  - นายอรรถวุธ  เทพเฉลมิ   กรรมการ 
 
 
 
 4.1.7 คณะกรรมการฝ่ายตอ้นรับ มหีน้าที่ดูแล ประสานในการตอ้นรับผู้เข้าร่วมโครงการ 
  - ผศ.ดร.เรวด ี กระโหมวงศ์   ประธานกรรมการ 
  - อาจารย์ ดร.ชัยลิขติ  สร้อยเพชรเกษม  กรรมการและเลขานุการ 
  - นายธวีร์วุทธ  จันทร์น้ําหอม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 4.1.8 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน   มหีน้าที่ประสานงาน สรุปยอดผู้เข้าร่วมประชุม  
ทําบัตรติดเสื้อ และดูแลการลงทะเบียนโครงการ และประสานขอ้มลูการลงทะเบียนกบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

- อาจารย์ ดร.ชยัลิขิต  สร้อยเพชรเกษม ประธานกรรมการ 
- ผศ.ดร.เรวดี  กระโหมวงศ ์   กรรมการและเลขานุการ 
- น.ส.วรรณี  อมตเวทย ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 4.1.9 คณะกรรมการฝ่ายทัศนศึกษา  มีหน้าที่ประสานงานและการดแูลการทัศนศึกษา และ
ปฐมพยาบาลผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม   
  - อาจารย์ ดร.ชัยลิขติ  สร้อยเพชรเกษม  ประธานกรรมการ 
  - ผศ.ดร.เรวด ี กระโหมวงศ์   กรรมการและเลขานุการ 
  - นายมานพ  ชูคง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 4.1.10 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าท่ีประสานงาน ติดตอ่ ดูแลสถานที่ประชุมและจดัเลี้ยง 
  - อาจารย์ ดร.เมธี  ดิสวัสดิ ์   ประธานกรรมการ 
  - อาจารย์ ดร.ชัยลิขติ  สร้อยเพชรเกษม  กรรมการและเลขานุการ 
  - นายปกรณ์  ชาติพันธ์ุ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 
 
 

 4.1.11 คณะกรรมการฝ่ายบันทึก/เตรียมสื่ออื่น ๆ มีหน้าที่ประสานงาน ดูแลเทคโนโลยี สื่อ 
อุปกรณใ์นโครงการ 
  - อาจารย์ ดร.ชัยลิขติ  สร้อยเพชรเกษม  ประธานกรรมการ 
  - อาจารย์คุณอานันท์  นิรมล   กรรมการและเลขานุการ 
  - นายเขมภพ  นพคุณ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 4.1.12 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ จัดทําหนังสือประชาสัมพันธ์ และ
ประชาสัมพันธ์โครงการในเว็บไซด์วัดผลสัมพันธ์ 55 
  - อาจารย์ ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท ์  ประธานกรรมการ 
  - นายธนากฤต  แผ่ผล    กรรมการและเลขานุการ 
  - น.ส.พฤศจ ิ อุ่นอก    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 

5.1 ……………………………………………………....................................................................................... 
 
 
 

 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่น ๆ 
5.1 .................................................................................................................................................... 

 
 
 
 5.2 ………………………………………………………………………………..……………………………………….………… 
 
 
 
 


