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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
แผนกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams (สัมมนาเสริม) 

ชุดวิชา  24732  ทฤษฎีการวัดและประเมินผลการศึกษา และการประเมินโครงการ   
Theories of Educational Measurement and Evaluation,  

and Program Evaluation 
 

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 

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

         (รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี  ณ นคร) 
        ประธานชุดวิชา 

 

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

       (รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา) 
        ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
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ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษาที่  2564 
ชุดวิชา  24732  ทฤษฎกีารวัดและประเมินผลการศึกษา และการประเมินโครงการ 

 
 

วันเปิดภาคการศึกษา      วันที่ 15 กันยายน 2565 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  ผ่าน Microsoft Teams   

ครั้งที่ 1  วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2565    
ครั้งที่ 2  วันที่ 21 - 22 มกราคม 2566 

สอบไล่ประจ าภาคการศึกษา     มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
        
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์  
 

ชื่ออาจารย์            หมายเลขโทรศัพท์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี  ณ นคร             081-450-2391 
รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก 087-822-8384 
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ตารางกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams (สัมมนาเสริมคร้ังที่ 1) 
ชุดวิชา  24732  ทฤษฎกีารวัดและประเมินผลการศึกษา และการประเมินโครงการ   

วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2565 
 
จ านวนนักศึกษา  14  คน 
วิทยากรกลุ่ม 

วันที่ 3 ธันวาคม 2565   รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก 
วันที่ 4 ธันวาคม 2565   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร กาญจนสุวรรณ 

ผู้ช่วยวิทยากรกลุ่มในการสอนแบบ Active Learning  
  รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี  ณ นคร 

อาจารย์ ดร. อนุสรณ์ เกิดศรี 
อาจารย์ ดร. ธัญสินี  เล่าสัม 

หมายเหตุ  ไม่เบิกค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากรกลุ่ม   
 

 
ตารางการสัมมนาเสริม  24732  ทฤษฎีการวัดและประเมินผลการศึกษา และการประเมินโครงการ 

วันที่  3 -4  ธันวาคม  2565 

 

เวลา 
วัน 

8.30 – 12.00 น. 13.00 – 16.30 น. 

วันเสาร์ที่ 3 
ธันวาคม 2565   

ทฤษฎีการประเมินโครงการ  การออกแบบการประเมินโครงการ และ
ฝึกปฏิบัติการ 

วันอาทิตย์ที่ 4 
ธันวาคม 2565   

ฝึกปฏิบัติการออกแบบประเมินโครงการ
และฝึกปฏิบัติการโปรแกรมทาง 

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

น าเสนอผลการออกแบบประเมินโครงการ 
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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams  
ชุดวิชา  24732  ทฤษฎีการวัดและประเมินผลการศึกษา และการประเมินโครงการ   

 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน 
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ออนไลน์ 

สัมมนาเสริม 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

รศ.ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก 
14 คน 

วันที่  3  ธันวาคม  2565   

ผศ.ดร.ศศิธร  กาญจนสุวรรณ วันที่  4  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 
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ตารางกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams (สัมมนาเสริมคร้ังที่ 2) 
ชุดวิชา  24732  ทฤษฎกีารวัดและประเมินผลการศึกษา และการประเมินโครงการ 

วันที่ 21 - 22 มกราคม 2566 
 
จ านวนนักศึกษา  14  คน 
วิทยากรกลุ่ม:   

วันที่ 21 มกราคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุริมปรัชญ์ คณิณพศุตย์   
วันที่ 22 มกราคม 2566  รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก 

ผู้ช่วยวิทยากรกลุ่มในการสอนแบบ Active Learning  
  รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี  ณ นคร 

อาจารย์ ดร. อนุสรณ์ เกิดศรี 
อาจารย์ ดร. ธัญสินี  เล่าสัม 

หมายเหตุ  ไม่เบิกค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากรกลุ่ม   
 

 
ตารางการสัมมนาเสริม  24732  ทฤษฎีการวัดและประเมินผลการศึกษา และการประเมินโครงการ 

วันที่ 21 - 22 มกราคม 2566 

 

เวลา 
วัน 

8.30 – 12.00 น. 
13.00 – 16.30 น. 

 

วันเสาร์ที่ 21
มกราคม 2566 

การตรวจสอบความยุติธรรมของข้อสอบและ
แบบทดสอบ และการฝึกปฏิบัติ 

การปรับเทียบคะแนน และการฝึกปฏิบัติ 

วันอาทิตย์ที่ 22 
มกราคม 2566 

การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์
และการฝึกปฏิบัติ 

การน าเสนอผลการศึกษาประจ าวิชา 
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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams  
ชุดวิชา  24732  ทฤษฎีการวัดและประเมินผลการศึกษา และการประเมินโครงการ   

 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน 
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ออนไลน์ 

สัมมนาเสริม 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

ผศ.ดร.ปุริมปรัชญ์ คณิณพศุตย์  
14 คน 

วันที่ 21  มกราคม  2566 

รศ.ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก วันที่ 22  มกราคม  2566 

 
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 
 
 
 


