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โครงการอบรมออนไลน ์ 
เรื่อง Assessment for Online Teaching 

สมาคมเครือข่ายการพฒันาวชิาชีพอาจารย์และองค์กรระดบัอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) 
วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.  

(การอบรมผ่านระบบ Zoom) 
…………………………………………………………………. 

1. หลักการและเหตุผล 
 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันเช่นในปัจจุบันนี้ เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้สอนทุกคน   
ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมานี้ ท าให้รูปแบบการ
เรียนรู้ต้องเปลี่ยนจากในห้องเรียนเป็นแบบออนไลน์ ซึ่งมีความแตกต่างจากกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนปกติ  
การเรียนรู้แบบออนไลน์ มีทั้งรูปแบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลา ดังนั้นการประเมินผลจึงจ าเป็นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนหรือเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละรูปแบบ เพื่อให้ทราบ
พัฒนาการของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนแบบออนไลน์ได้ 

ดังนั้น สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) 
ก าหนดจัดกิจกรรมอบรมการสอนแบบออนไลน์ เรื่อง Assessment for Online Teaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมซึ่ง
เป็นคณาจารย์ระดับอุดมศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียน เข้าใจและสามารถเลือกใช้เครื่องมือส าหรับการวัดประเมินการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนส าหรับการเรียนรู้
แบบออนไลน์ได้ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียน และการประเมิน
ตัดสินผลได้ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างกันได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเรื่องหลักการ วิธีการ และเครื่องมือส าหรับการวัดประเมินการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนส าหรับการเรียนรู้ออนไลน์ 

2.2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบการวัดประเมินการเรียนรู้ออนไลน์ได้ 
 2.3 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนและการ  
ประเมินตัดสินผลได้ 
 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คณาจารย์ทีส่อนในระดบัอุดมศึกษา จ านวน 100 คน 

4. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ 
 วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. (การอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom) 
 
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 5.1 สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)  
 5.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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6. งบประมาณ 
 สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเรื่องหลักการ วิธีการ และเครื่องมือส าหรับการวัดประเมินการเรียนรู้ 
 7.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนส าหรับการเรียนรู้ออนไลน์ และสามารถออกแบบการวัดประเมินการเรียนรู้ออนไลน์
ของผู้เรียนได้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
 7.3 เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนและการประเมินตัดสินผลได้ 
 
8. การติดตามประเมินผล 
 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ 
 
9. เนื้อหาในการอบรม 
 9.1 หลักการวัดประเมินการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 9.2 วิธีการและเครื่องมือวัดประเมินการเรียนรู้ 
 9.3 หลักการออกแบบการวัดประเมินการเรียนรู้ออนไลน์   
 9.4 เทคโนโลยีในการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนและการประเมินตัดสินผล 
 
10. วิทยากร  
 คณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ  ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา ศกุนตนาค ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
ดร.นิพาดา ไตรรัตน์     ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

 
11. ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรม 

ส าหรับสมาชิก ควอท คนละ 1,000 บาท และบุคคลทัว่ไป คนละ 1,500  บาท 
*** หมายเหตุ สมาชิกประเภทสถาบนัสามารถส่งผูแ้ทนเขา้รว่มได้ 2 คน ในราคาสมาชิก ควอท คนละ 1,000 บาท สามารถดู
รายละเอียดเพ่ิมเตมิและดาวนโ์หลดเอกสารสมัครสมาชิกได้ที ่http://www.thailandpod.org/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thailandpod.org/
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12. ก าหนดการ 
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 

08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าระบบตาม Code ที่ส่งให้ทาง e-mail ล่วงหน้า 
09.00 น. – 09.10 น. เปิดการอบรมออนไลน์   
09.10 น. – 10.30 น. หลักการวัดประเมินการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
10.30 น. – 10.45 น. พักเบรก 
10.45 น. – 12.00 น. วิธีการและเครื่องมือวัดประเมินการเรียนรู้ 
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.30 น. หลักการออกแบบการวัดประเมินการเรียนรู้ออนไลน์   
14.30 น. – 14.45 น. พักเบรก 
14.45 น. – 16.00 น.  ฝึกปฏบิัติการออกแบบและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการวดัประเมิน 

การเรียนรู้ออนไลน์   
 
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจกิายน 2564 

08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าระบบตาม Code ที่ส่งให้ทาง e-mail ล่วงหน้า 
09.00 น. – 10.30 น. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียน 
10.30 น. – 10.45 น. พักเบรก 
10.45 น. – 12.00 น. ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในการประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน 
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.30 น. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสี าหรับการประเมินตัดสินผล 
14.30 น. – 14.45 น. พักเบรก 
14.45 น. – 15.30 น.  ฝึกปฏบิัติการใช้เทคโนโลยสี าหรับการประเมินตัดสินผล 
15.30 น. – 16.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
16.00 น. – 16.15 น. ท าแบบประเมนิความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม 
16.15 น.   ปิดการอบรม 

**หมายเหตุ: เวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เตรียม Computer Notebook, Tablet,  
Smartphone ในการเขา้ร่วมโครงการ และหลังจากการอบรมทา่นจะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเลก็ทรอนิกส์ 


