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แผนกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams  
(สัมมนาเสริม) 

ชุดวิชา  24731  การวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
Research Method in Educational Measurement and Evaluation 

 

 

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 

 

 

 
ลงชื่อ .......................................................................... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร กาญจนสุวรรณ) 
ประธานชุดวิชา 

 
 

ลงชื่อ .......................................................................... 
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา) 

ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
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ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษาที่  2565 
ชุดวิชา  24731  การวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
 

วันเปิดภาคการศึกษา      วันที่ 15 กันยายน 2565 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  ผ่าน Microsoft Teams   

สัมมนาเสริมครั้งที่ 1 วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2565   
สัมมนาเสริมครั้งที่ 2 วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2565   
 

 
สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์  
 

ชื่ออาจารย์            หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร กาญจนวรรณ             09-9646-2615   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุริมปรชัญ์ คณิณพศุตย์   063-2415163 
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ตารางกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams (สัมมนาเสริมคร้ังที่ 1) 
ชุดวิชา  24731  การวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 

วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2565 
 
จ านวนนักศึกษา  14 คน 
วิทยากรกลุ่ม:  รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี  ณ นคร 
ผู้ช่วยวิทยากรกลุ่มในการสอนแบบ Active Learning  
  รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก 

หมายเหตุ  ไม่เบิกค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากรกลุ่ม   
 

งานชิ้นที่ 1 “ออกแบบการวิจัย” ให้ส่งไฟล์รายงาน ในโปรแกรม Microsoft Teams ก่อนวันสัมมนาเสริม 
และน าเสนอในวันสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1 และส่งไฟล์รายงานฉบับแก้ไขในโปรแกรม Microsoft Teams หลังวัน
สัมมนาเสริมภายใน 7 วัน 

 
ตารางการสัมมนาเสริม  24731  การวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 

ครั้งที่ 1 วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2565   
 

วัน 9:00-12:00 น. 13:00-16:00 น. 
5 พ.ย. 65 แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย วิธีการวิจัย

การค้นคว้าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

การออกแบบการวิจัย 
 

การออกแบบการวิจัย 
 

6 พ.ย. 65 ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย 
(กลุ่ม) : น างานชิ้นที่ 1 มาเป็น

กรณีศึกษา 

ฝึกปฏิบัติการออกแบบ
การวิจัย (กลุ่ม) : น า
งานชิ้นที่ 1 มาเป็น

กรณีศึกษา 

การเขียนโครงการวิจัย 

 

ขอบเขตเนื้อหา 
หน่วยท่ี  1  แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา 
หน่วยท่ี  2  การค้นคว้าและการน าเสนอวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 
หน่วยท่ี  3  การออกแบบการวิจัย 
หน่วยท่ี  4  การออกแบบการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
หน่วยท่ี  14  การเขียนโครงการวจิัย 
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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams  
สัมมนาเสริมชุดวิชา  24731  การวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน 
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ออนไลน์ 

สัมมนาเสริม 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

รศ.ดร.นลินี  ณ นคร 14 คน วันที่ 5-6  พฤศจิกายน  2565   

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 2652500014 นางปราญชลี มะโนเรือง ชลบุร ี

2 2652500030 นางสาวเยาวภา นาคทองอินทร์ ลพบุรี 

3 2652500048 นางสาววสิตา เขียวอ่อน เชียงใหม่ 

4 2652500063 นางสาวนิภาพร บุญป้อ เชียงใหม่ 

5 2652500071 นางเนาวนิตย์ สงคราม กรุงเทพมหานคร 

6 2652500089 นางธันยากานต์ กุลศุภกร กรุงเทพมหานคร 

7 2652500121 นางสาวเพชรลดา จีระจตุกร นนทบุรี 

8 2652500139 นายกันตวิชญ์ สุธรรมเม็ง กรุงเทพมหานคร 

9 2652500147 นางสาวนวลสุภัคร พูลทรัพย์ นนทบุรี 

10 2652500170 นางสาวบวรลักษณ์ ปิยะอัยยรัช นครราชสีมา 

11 2652500188 ร้อยเอก ณัฐพัฒฐ์ มุกดา กรุงเทพมหานคร 

12 2652500196 นางสาวศรัณย์รักษ์ ศิลานุรักษ ์ เชียงใหม่ 

13 2652500212 นางสาวปัทมา ทองจ าปา เชียงราย 

14 2652500220 นางสาวอาภาพัชญ์ ข าอรุณ กรุงเทพมหานคร 
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ตารางกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams (สัมมนาเสริมคร้ังที่ 2) 
ชุดวิชา  24731  การวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 

วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2565 
 
จ านวนนักศึกษา  14 คน 
วิทยากรกลุ่ม:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุริมปรัชญ์ คณิณพศุตย์   
ผู้ช่วยวิทยากรกลุ่มในการสอนแบบ Active Learning  

รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี  ณ นคร 
หมายเหตุ  ไม่เบิกค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากรกลุ่ม   

 

งานชิ้นที่ 2 “การออกแบบเครื่องมือวัด” ให้ส่งไฟล์รายงาน ในโปรแกรม Microsoft Teams ก่อนวันสัมมนาเสริม 
ครั้งที่ 2  และส่งไฟล์รายงานฉบับแก้ไขในโปรแกรม Microsoft Teams หลังวันสัมมนาเสริมภายใน 7 วัน 

 
ตารางการสัมมนาเสริม  24731  การวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 

ครั้งที่ 2 วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2565   
 

วัน 9:00-12:00 น. 13:00-16:00 น. 
17 ธ.ค. 65 กระบวนการพัฒนาเครื่องมือวิจัย/เครื่องมือวัด 

และแนวทางการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
วิจัย 

การก าหนดโครงสร้างของเครื่องมือวัด & เขียน
ข้อค าถาม/ค าถามตามโครงสร้างที่ก าหนด 

18 ธ.ค. 65 การฝึกปฏิบัติการเขียนข้อค าถาม/ค าถามตาม
โครงสร้าง 

ที่ก าหนด และการตรวจสอบคุณภาพ: น างาน
ชิ้นที่ 2 มาเป็นกรณีศึกษาและวิพากษ์วิจารณ์ 

การฝึกปฏิบัติการเขียนข้อค าถาม/ค าถามตาม
โครงสร้างที่ก าหนด และการตรวจสอบ

คุณภาพ: น างานชิ้นที่ 2 มาเป็นกรณีศึกษาและ
วิพากษ์วิจารณ์ 

ขอบเขตเนื้อหา 
หน่วยท่ี  5  การวัดด้านพุทธิพิสัย 
หน่วยท่ี  6  การวัดด้านเจตพสิัย 
หน่วยท่ี  7  การวัดด้านทักษะพิสยั 
หน่วยท่ี  8  การเก็บรวบรวมข้อมลู 
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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams  
สัมมนาเสริมชุดวิชา  24731  การวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน 
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ออนไลน์ 

สัมมนาเสริม 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

ผศ.ดร.ปุริมปรัชญ์ คณิณพศุตย์   14 คน วันที่  17 - 18 ธันวาคม 2565   

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 2652500014 นางปราญชลี มะโนเรือง ชลบุร ี

2 2652500030 นางสาวเยาวภา นาคทองอินทร์ ลพบุรี 

3 2652500048 นางสาววสิตา เขียวอ่อน เชียงใหม่ 

4 2652500063 นางสาวนิภาพร บุญป้อ เชียงใหม่ 

5 2652500071 นางเนาวนิตย์ สงคราม กรุงเทพมหานคร 

6 2652500089 นางธันยากานต์ กุลศุภกร กรุงเทพมหานคร 

7 2652500121 นางสาวเพชรลดา จีระจตุกร นนทบุรี 

8 2652500139 นายกันตวิชญ์ สุธรรมเม็ง กรุงเทพมหานคร 

9 2652500147 นางสาวนวลสุภัคร พูลทรัพย์ นนทบุรี 

10 2652500170 นางสาวบวรลักษณ์ ปิยะอัยยรัช นครราชสีมา 

11 2652500188 ร้อยเอก ณัฐพัฒฐ์ มุกดา กรุงเทพมหานคร 

12 2652500196 นางสาวศรัณย์รักษ์ ศิลานุรักษ ์ เชียงใหม่ 

13 2652500212 นางสาวปัทมา ทองจ าปา เชียงราย 

14 2652500220 นางสาวอาภาพัชญ์ ข าอรุณ กรุงเทพมหานคร 
 

 


