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เวลาเรียน

การจัดสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบตั ิการทางวิชาการ
(Academic Seminars and Workshops)

3(1-4-6)

48 ชั่วโมง

1. คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการจัดสัมมนาและการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการในหัวขอที่หลากหลายเกี่ยวสังคม
และวัฒนธรรมทองถิ่นและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
2. อาจารยผสู อน
1. ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
2. ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงศ
3. ผศ.ดร.ชมพูนุท วราศิระ
4. ดร.สุวิมล โชคชัยสวัสดี
5. วิทยากรบรรยายพิเศษ
3. จุดประสงค
เพื่อใหนักศึกษาไดฝกปฏิบตั ิการจัดสัมมนา / ประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ ในดานสังคมและ
วัฒนธรรมของทองถิ่นและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
4. วิธีสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน
1) บรรยายสรุปในชั้นเรียน
2) ฝกปฏิบัติการภาคสนามในลุมน้ําโขง
3) จัดสัมมนา / ประชุมเชิงปฏิบัติการ
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5. เนื้อหาและเวลาที่ใช
สัปดาห
เนื้อหา
1–2
แนะนําเนื้อหา ขอบขายของวิชา
(5 ก.พ. 49)
กระบวนการเรียนการสอน และการ
ประเมินผล
3–4
(8 ก.พ. 49)

- ประสบการณวจิ ัยในสปป.ลาว
- การเตรียมความพรอมในการเก็บขอมูล
ในสปป.ลาว

กิจกรรมการเรียน
- ชี้แจงในชั้นเรียน
- นักศึกษาเสนอความ
คิดเห็นตอรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน
- บรรยาย อภิปรายและ
แลกเปลี่ยน

ผูสอน
คณะกรรมการสาขา

วิทยากรพิเศษ
(อ.รัตนา จันทรเทาว)

5-8
- ศึกษาบริบทสังคมวัฒนธรรมทองถิ่นและ - สํารวจบริบท ที่แขวง ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
(22 – 24 ก.พ. 49) ภูมิภาค
หลวงพระบาง
- ศึกษาเอกสารงานวิจยั
9 - 12
- ปฏิบัติการภาคสนามในสปป.ลาว
- ปฏิบัติการในพื้นที่
คณะกรรมการสาขาฯ
(5 – 10 เม.ย. 49)
แขวงหลวงพระบาง
13 – 14
- สรุปผลการปฏิบัติการภาคสนาม
- อภิปราย แลกเปลี่ยน
คณะกรรมการสาขาฯ
(7 พ.ค. 49)
ความคิดเห็น
15 - 16
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ
- นักศึกษาปริญญาเอก
(21 พ.ค. 49)
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
09.00 – 16.00 น.
6. การวัดผลและประเมินผล
6.1 การวัดผลระหวางภาคเรียน
1) การเขารวมกิจกรรม
2) การบันทึกภาคสนาม
3) ปฏิบัติการภาคสนาม
6.2 การวัดผลปลายภาคเรียน
1) การจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
2) บทความทางวิชาการจากการลงภาคสนาม
(ตีพิมพเปนเลม)

40%
5%
10%
30%
60%
30%
25%
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7. งานที่มอบหมายใหทํา
1. บันทึกภาคสนาม
1 เลม
2. บทความทางวิชาการ 1 เลม (ดูแนวปฏิบัติทานเลม)
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
8. หนังสือที่อานเพิ่มเติม
เบญจา ยอดดําเนิน – แอดดิดจและคณะ. การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนาม. สถาบันวิจยั
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
บุญเรียง ขจรศิลป. วิธีวิจัยทางการศึกษา. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : พี.เอ็น.การพิมพ, 2543.
บุญสม ศรีสะอาด. การวิจยั เบื้องตน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสุวีริยาสาสน, 2535.
ไพฑูรย สันลารัตน. การวิจัยทางการศึกษา : หลักและวิธีการสําหรับการวิจัย. กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพจฬุ าลงกรณ, 2538.
รวีวรรณ อินตระกูล. วิธีวิจัยการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง,
2538.
วิเชียร เกตสิงห. คูมือการวิจัย : การวิจัยเชิงปฏิบตั ิ. พิมพครั้งที่ 2. นนทบุรี : 2537.
สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ. ชุดวิชาการประเมินเพื่อพัฒนา. กรุงเทพฯ : สํานักมาตรฐานการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย, 2545.
สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ. รวมบทคัดยอผลงานวิจัยราชภัฏพัฒนาทองถิ่น ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัท
ซีนิช คอม-ดีไซน แอนพริ้นส จํากัด, 2542.
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ. การสรงมาตรวัดในการวิจัยทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร. กรุงเทพฯ :
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2537.
อคิน รพีพัฒน, ม.ร.ว. และคณะ. คูมือการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่องานพัฒนา. ขอนแกน : สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2536.
อานันท กาญจนพันธุ. วิธีคดิ เชิงซอนในการวิจัยชุมชน พลวัตและศักยภาพของชุมชนในการพัฒนา.
กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544.
8. เว็บไซตที่ตองคนควา
http://www.riclib.nrct.go.th/
http://www.plurality.net/
http://www.thailis.or.th/
http://www.mekonginstitute.org/html/
http://cac.kku.ac.th/laos/

