


 
 

 

 

 

 

แผนกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
สัมมนาเข้มชุดวิชา 95710 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร 

(Research Methodology in Agricultural Resource Management) 

 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 

 
 

ลงช่ือ....................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร มณีรัตน์) 

ประธานกรรมการบริหารชุดวิชา 
 
 

ลงช่ือ....................................................... 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ) 

 ประธานกรรมการประจ าสาชาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
  



 
ตารางปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams  

ชุดวิชา   95710 วิธีวิจัยทางการจดัการทรัพยากรเกษตร 
วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 

 

วันที่ 8.30-8.50 9.00-12.00 12.00-13.00 13.00-17.00  18.00-21.00 
วันศุกร์ 

25 พ.ย. 65 
เข้าระบบ MS 

Teams/ 
รับฟังการชี้แจง  

(ห้องรวม) 

น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 
อาจารย์ประจ ากลุ่ม 

(แยกกลุ่ม) 

 น าเสนอรายงานฉบับที่ 1(ต่อ) 
อาจารย์ประจ ากลุ่ม 

(แยกกลุ่ม) 

 

วันเสาร ์
26 พ.ย. 65 

เข้าระบบ 
MSTeams  
(ห้องรวม) 

กระบวนการวิจัย/วิธีวิจัย/ข้อมูล/สถิต/ิ
ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/การสุม่ตัวอย่าง 

โดย รศ.ดร. อัจฉรา โพธิ์ดี 

พัก การวิจัยเชิงส ารวจและสถิติที่ใช้ 
(ตัวแปร และสถิติเชิงพรรณนา สถิติอนุมาน ได้แก่  
t-test, ANOVA, และ Chi-square)/เครื่องมือวิจัย 

โดย อาจารย์วรุณพนัธ์ คงสม 

 

วันอาทิตย ์
27 พ.ย. 65 

เข้าระบบ 
MSTeams  
(ห้องรวม) 

สถิติที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ 
(Correlation และ Regression) 
โดย ผศ.ดร. ภวัต เจียมจิณณวัตร 

 13.00-14.30 
การวิจัยเชิงคุณภาพ 

(วัตถุประสงค,์ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล) 
โดย รศ.ดร. สัจจา บรรจงศิริ 

14.45-17.00 
การวิจัยเชิงทดลองและสถติิที่ใช้ 

(ตัวแปร, แผนการทดลอง, 
 F-test, DNMRT, LSD) 

โดย ผศ.ดร. วรินธร มณีรัตน ์

 

 







ชุดวิชา 95710 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร 
ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มนักศึกษา :  กลุ่ม 1 
 

กิจกรรม วิทยากร วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ออนไลน์ 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
ผ่าน Microsoft Teams  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร มณีรัตน์ 
สัมมนาเข้ม 
วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
ผ่าน Microsoft Teams  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร มณีรัตน์ 
สัมมนาเสริม 

วันที่ 21-22 มกราคม 2566 

มี e-learning ตลอดภาคการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร มณีรัตน์  

 
  รายช่ือนักศึกษา 

ที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 2649000094 นางพรรณธิดา อินทะหลุก ล าพูน 

2 2649000276 นางสาวสาวิตรี เล็กอ่ิม ฉะเชิงเทรา 

3 2649000383 นายภูวไนย กิตติสุวรรณกุล กรุงเทพมหานคร 

4 2659000067 นางสาวจิราพร จันทนา ชลบุร ี

5 2659000075 นายเผด็จการ เริงส าราญ นนทบุรี 

6 2659000083 นางสาวจาฏุพัจน์ ค าแน่น เพชรบุรี 

7 2659000125 นายวิภัทร ธนนันท์ธาดา ตาก 

8 2659000133 นางสาวเกษวรา สุขเกิด ก าแพงเพชร 

9 2659000141 นางสาววรรณวลัย เชื้อสะอาด นนทบุรี 

10 2659000158 นางสาวศลิตา พลไชย กรุงเทพมหานคร 

11 2659000166 นางสุมาลี สุพรรณ สกลนคร 

12 2659000174 นายสราวุธ ปัสสาคร เชียงใหม่ 

13 2659000182 นายสมศักดิ์ สัพโส หนองคาย 

14 2659002188 นางสาวเหมวรรณ บัวตูม อุดรธานี 

15 2659002196 นางสาวภัทรานิษฐ์ กล่อมมณี หนองคาย 

 
 

ลงชื่อ ……………………………………..……..อาจารย์ประจ ากลุ่ม 

  



ชุดวิชา 95710 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร 
ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มนักศึกษา :  กลุ่ม 2 
 

กิจกรรม วิทยากร วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ออนไลน์ 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
ผ่าน Microsoft Teams  

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม 
สัมมนาเข้ม 
วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
ผ่าน Microsoft Teams  

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม 
สัมมนาเสริม 

วันที่ 21-22 มกราคม 2566 

มี e-learning ตลอดภาคการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม  

 
  รายช่ือนักศึกษา 

ที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 2659002204 นายโสธัส วัฒนสิทธิ ์ ร้อยเอ็ด 

2 2659002212 นางสาวพัชรียา ดารบุษป์กุล กาญจนบุรี 

3 2659002220 นายตรีวิทย์ รุ่งเรือง ตาก 

4 2659002238 นายศุภชัย สงช ู  แม่ฮ่องสอน 

5 2659002410 นางสาวทองพิรุณ พิมเสน หนองคาย 

6 2659002428 นายสมมาส สุภาผล ชลบุร ี

7 2659002766 นายธนา เตชะติ ก าแพงเพชร 

8 2659002840 นายสมทรง บุตรพรม เชียงใหม่ 

9 2659002899 นางสาวนัชชา สุทธนะ แพร่   

10 2659002907 นายสันติพงษ์ บริบูรณ์ ระนอง 

11 2659002923 นางสาวศิริวรรณ ตังวิวัฒนาธร บุรีรัมย์  

12 2659002931 นางสาวนีรนุช อ่ิมเอิบ จันทบุรี 

13 2659002162 ดลฤทัย โตเย็น บึงกาฬ  

14 2659002071 นางสาวสมคิด ศรีบูระ ศรสีะเกษ 

 
 

ลงชื่อ ……………………………………..……..อาจารย์ประจ ากลุ่ม 

 




