


 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
แผนกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams (สัมมนาเข้ม) 

 ชุดวิชา 24903 ทฤษฎีการวัดทางจิตในการประเมินทางการศึกษาขนาดใหญ่   
Psychometric Theory in Large Scale Assessment 

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2564 

 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี  ณ นคร) 

ประธานคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา 
 
 

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

ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  



2 
 

ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 
ชุดวิชา 24903 ทฤษฎีการวัดทางจิตในการประเมินทางการศึกษาขนาดใหญ่ 

 
 
วันเปิดภาคการศึกษา      วันที่ 15 กันยายน 2564 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  ผา่น Microsoft Teams     

คร้ังที่ 1  วันที่ 25 - 26 กันยายน 2564   
คร้ังที่ 2  วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2564 
คร้ังที่ 3  วันที่ 22 - 23 มกราคม 2565 

สอบไลป่ระจ าภาคการศึกษา     มหาวิทยาลยัจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
        
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  
ชุดวิชา 24903 ทฤษฎีการวัดทางจิตในการประเมินทางการศึกษาขนาดใหญ่   

 

จ านวนนักศึกษา  4  คน 
วิทยากรกลุ่ม  รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก 
วิทยากรกลุ่มร่วม  รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี  ณ นคร  และอาจารย์ ดร.ปุริมปรชัญ์  คณิณพศุตย์    
อาจารย์สังเกตการณ์  1. อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  เกิดศรี 
   2. อาจารย์ ดร.ธัญสินี เส่าสัม 
    

คร้ังที่ 1 วันที่ 25 - 26 กันยายน 2564   
วันที่/เวลา 9.00 - 10.30 น. 10.30 - 12.00 น.  13.00 - 14.30 น. 14.30 - 16.00 น. 

เสาร์ ที่ 25
กันยายน 64 
 

การประเมินทาง
การศึกษาขนาดใหญ่
ในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 

การออกแบบการประเมิน
ทางการศึกษาขนาดใหญ่ 

 PISA Assessment 
Framework 

 Item Response Theory 

 การเขียนข้อสอบ PISA 
 
 
 
 

อาทิตย์ ที่ 26
กันยายน 
2564** 

การจัด Booklet, 
การสุ่มผู้สอบ  

IRT scaling for PISA  น าเสนอและอภิปราย 

 

คร้ังที่ 2  วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 
วันที่/เวลา 9.90 - 10.30 น. 10.30 - 12.00 น.  13.00 - 14.30 น. 14.30 - 16.00 น. 

เสาร์ ที่ 27 
พฤศจิกายน 
2564 

Rater effect 
Analysis 

Rater effect Analysis  Fairness 
Assessment for 
PISA 

PISA score 
reporting & 
equating 

อาทิตย์ ที่ 28
พฤศจิกายน 
2564** 

อภิปรายและฝึกปฏบิัต ิ อภิปรายและฝึกปฏิบัต ิ  น าเสนอและอภิปราย 

 

คร้ังที่ 3 วันที่ 22 - 23 มกราคม 2565 
วันที่/เวลา 9.00 - 10.30 น. 10.30 - 12.00 น.  13.00 - 16.00 น. 

เสาร์ ที่ 22 
มกราคม 
2565 

การก าหนดจุดตัด (standard setting)  กรอบ Evidence-Centered Design 
ส าหรับการพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

อาทิตย์ ที่ 23 
มกราคม 
2565** 

กรอบ Evidence-Centered Design ส าหรับ 
การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
(ฝึกปฏิบัติและอภิปราย) 

 น าเสนอและอภิปราย 

หมายเหตุ  
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1. ** วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564   21 พฤศจิกายน 2564  และ 23 มกราคม 2565  จัดสอนเพ่ือให้ครอบคลุม
ค าอธิบายชุดวิชา โดยไม่เบิกค่าตอบแทน   

2. เบิกค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน 
3. มีอาจารย์สังเกตการณ์เข้าร่วมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams เนื่องจากเป็นการจัดการเรยีนการสอน

แบบกลุ่มที่มีพี่เลี้ยงทางวิชาการใหค้ าปรึกษา ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย 
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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams  
24903 ทฤษฎีการวัดทางจิตในการประเมินทางการศึกษาขนาดใหญ่   
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ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 
1 4642400016 นายฐานุพงศ์ ศุภเลิศวรวิชญ์ กรุงเทพมหานคร 

2 4642400024 นางสาวจันทิมา ช่วยชุม นครศรีธรรมราช 

3 4642400032 นางวิมลพรรณ สังข์สกุล อุบลราชธานี 

4 4642400057 พันต ารวจตรีหญิง สุภาพร พันพยัคฆ์ สมุทรปราการ 
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