
ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 
ศูนย์สัมมนาเสริม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี กลุ่มที่ 1 

--------------------- 
 
1.  ชุดวิชา  20506  การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 
2.  รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
คร้ังที่ 1  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 8.30 - 16.00 น. 

ผศ. ดร.สุวรรณี  ยหะกร มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

คร้ังที่ 2  วันที่ 16 ธันวาคม 2560 
เวลา 8.30 - 16.00 น. 

ผศ. ดร.สุวรรณี  ยหะกร มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด หมายเหตุ 
1 1602200022 สิบเอก เศรษฐชัย ฉัตรภูมิสุวรรณ กรุงเทพมหานคร  

2 1602200121 นายรัตาพล พรพิพิธ นนทบุรี  

3 1602200196 นายวิวฒัน์ เอกมหาชัย สมุทรสาคร  

4 1602200535 นางสาวอารีย ์กาฬภักดี อุทัยธาน ี  

5 1602200824 นางสาวชรินรัตน์ สอนไว สระบุร ี  

6 1602200899 นายชานนท์ ค าม ี พระนครศรีอยุธยา  

7 1602201095 นางสาวพนิกาญจน์ เกตุแก้ว นนทบุรี  

8 1602201103 นางสาวสุมาลี พูลสวสัดิ์ กรุงเทพมหานคร  

9 1602201186 นางสาวเบญญาพรรณ สมจาย กรุงเทพมหานคร  

10 1602201368 นายเดี่ยว วงษ์สุด นนทบุรี  

11 1602201384 นายปริญญา ชนะวาที เพชรบูรณ์  

12 1602201400 นายสตัตา บัวธารา กรุงเทพมหานคร  

13 1602201426 นางสาวสุทัศนา อ้อสถิตย์ กรุงเทพมหานคร  

14 1602201467 นางสาวนัทธมน แป้นเพชร กรุงเทพมหานคร  

15 1602202507 นางสาวภรณ์นภสั ธัญโรจน์ธ ารงกุล พิจิตร  

 
  



ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 
ศูนย์สัมมนาเสริม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี กลุ่มที่ 2 

--------------------- 
 
1.  ชุดวิชา  20506  การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 
2.  รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
คร้ังที่ 1  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 8.30 - 16.00 น. 

อ. ดร.สุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

คร้ังที่ 2  วันที่ 16 ธันวาคม 2560 
เวลา 8.30 - 16.00 น. 

ผศ. ดร.จรีลักษณ์  รัตนาพันธ ์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด หมายเหตุ 
1 1602200204 นายศรันสุข วงศ์จ าปา นครปฐม  

2 1602200212 นางสาวดรุณี หลังลีง ู กรุงเทพมหานคร  

3 1602200220 นายกรวิชญ์ ทองแท ้ กรุงเทพมหานคร  

4 1602201533 นายรัฐภัทรสรัณย ์แก้วมณีคง นครนายก  

5 1602201616 นายจิราวัจน์ แสงแก้ว นครนายก  

6 1602201624 นายกิตติพงษ์ ทับทิมเขียว กรุงเทพมหานคร  

7 1602201632 นายปวิณ ศรีสวัสดิ ์ กรุงเทพมหานคร  

8 1602201780 สิบต ารวจโทหญิง รัตติยา ไทรนทิัศน์ กาญจนบุร ี  

9 1602201798 นางสาวกานดา กุลโสภณ กาญจนบุร ี  

10 1602202374 นางสาวธีรนุช เพ็ชร์ศิริ นครนายก  

11 1602202382 นายสทิธานนท์ รอดสาคร ประจวบคีรีขันธ์  

12 1602202390 ดาบต ารวจอนุวัฒน ์ แสงวงค ์ ประจวบคีรีขันธ์  

13 1602202408 นางสาวร าเพย แสงวงค์ ประจวบคีรีขันธ์  

14 1602202648 นางสุนิษา  รุ่งฤทธิ์ประภากร นครสวรรค์  

15     

 
  



ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 
ศูนย์สัมมนาเสริม ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มที่ 1 

--------------------- 
 
1.  ชุดวิชา  20506  การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 
2.  รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
คร้ังที่ 1  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 8.30 - 16.00 น. 

ผศ. ดร.ดรุณี  จ าปาทอง 
ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
คร้ังที่ 2  วันที่ 16 ธันวาคม 2560 
เวลา 8.30 - 16.00 น. 

ผศ. ดร.อภิรักษ์  อนะมาน 
ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด หมายเหตุ 

1 1602200071 นางสาวสุกัญดา ทับทิมเมือง กระบี่  

2 1602200246 ว่าที่ร้อยตรี ธีระยุทธ์ สาเรศ สุราษฎร์ธาน ี  

3 1602200337 นายฉัตรชัย แซ่หลิม ภูเก็ต  

4 1602200550 นายไพศาล สุขด้วง พัทลุง  

5 1602200832 นางสาวจฑุารัตน์ ด าเนนิกิจ พังงา  

6 1602200881 นางสาวสมฤดี หวังบู ่ ชุมพร  

7 1602200956 นางสาวศศิธร สุขสวสัดิ ์ นครศรีธรรมราช  

8 1602200980 นางสุดารัตน์ สิงละเอียด นครศรีธรรมราช  

9 1602201061 นางสาวรีนา่ ใจด ี กระบี่  

10 1602201210 นางสาวศุภาวรรณ เทพรักษ์ นครศรีธรรมราช  

11     

12     

13     

14     

15     

 
  



ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 
ศูนย์สัมมนาเสริม ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มที่ 2 

--------------------- 
 
1.  ชุดวิชา  20506  การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 
2.  รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
คร้ังที่ 1  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 8.30 - 16.00 น. 

รศ. วรรณา  บัวเกิด 
ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
คร้ังที่ 2  วันที่ 16 ธันวาคม 2560 
เวลา 8.30 - 16.00 น. 

ผศ. ดร.วินิจ  เทือกทอง 
ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด หมายเหตุ 

1 1602200303 นายวฒุิชัย ช้างนิล นครศรีธรรมราช  

2 1602200311 นางสาวปริยาภรณ์ รัญตะเสวี ระนอง  

3 1602201483 นางสาวปรมาภรณ์ บริบูรณ ์ นครศรีธรรมราช  

4 1602201491 นางจนิตนา สารารัตน์ นครศรีธรรมราช  

5 1602201863 สิบต ารวจเอกหญิง อัฐภิญญา สวัสด ี นครศรีธรรมราช  

6 1602201897 นางสาวพฒัศิกา แก้วเทพ นครศรีธรรมราช  

7 1602202069 สิบต ารวจตรีหญิงพิชญา ศรีหะรัญ นครศรีธรรมราช  

8 1602202077 สิบต ารวจเอกหญิง สาวติรี  ชัยณรงค์ นครศรีธรรมราช  

9 1602202093 นางสาวลัดดาวลัย์ เพชรช านาญ นครศรีธรรมราช  

10 1602202770 นางสาวผกามาศ สิทธิด ารงค์ นครศรีธรรมราช  

11     

12     

13     

14     

15     

 
  



ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 
ศูนย์สัมมนาเสริม โรงเรียนหาดใหญ่รฐัประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา (ศูนย์เฉพาะกิจ) กลุ่มที่ 1 

--------------------- 
 
1.  ชุดวิชา  20506  การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 
2.  รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
คร้ังที่ 1  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 8.30 - 16.00 น. 

รศ. ดร.ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร 
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัด

สงขลา 
คร้ังที่ 2  วันที่ 16 ธันวาคม 2560 
เวลา 8.30 - 16.00 น. 

รศ. ธนรัชฏ์  ศิริสวัสดิ ์
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัด

สงขลา 
ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด หมายเหตุ 

1 1602200030 นางสาวศิริรัตน ์อินเหมือน พัทลุง  

2 1602200063 นางสาววกชกร รักษ์ก าเนิด สงขลา  

3 1602200410 นางสาวกอรีย๊ะ มีศรี สงขลา  

4 1602200428 นางอรุณี แปเฮาะอีเล สงขลา  

5 1602200436 นางสาวแตเร๊าะ ยูโซะ สงขลา  

6 1602200493 นางสาวนุรอิซซะห์ สะมะลี ยะลา  

7 1602200626 นายทวชิ ศรีก่อเก้ือ สงขลา  

8 1602200675 นางสาวอิสตีซนั ดือเระ ปัตตาน ี  

9 1602200683 นางสาวตสันีม ไสยาตร ี ยะลา  

10 1602200774 นางสาวปาซียะ๊ ยูโซะ ปัตตาน ี  

11 1602200840 นางสาวต่วนอาซีเย๊าะ แวดอตอง นราธิวาส  

12 1602200907 นายอรรถพล กาญจนแก้ว สงขลา  

13 1602200972 นางสาวนาสะเราะ มะลา นราธิวาส  

14 1602201004 นายรอมือลี อาแด ยะลา  

15 1602201012 นางสาวสีตีสาพูรอ มะตายิ นราธิวาส  

16 1602202713 นายกฤตมุข ศิริพันธุ ์ สงขลา  

17 1602202853 นางสาวอุไรวรรณ ปนัจอร์ สงขลา  

 
  



ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 
ศูนย์สัมมนาเสริม โรงเรียนหาดใหญ่รฐัประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา (ศูนย์เฉพาะกิจ) กลุ่มที่ 2 

 
1.  ชุดวิชา  20506  การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 
2.  รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
คร้ังที่ 1  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 8.30 – 16.00 น. 

อ. ดร.ชนิพรรณ  จาติเสถียร 
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 

จังหวัดสงขลา 
คร้ังที่ 2  วันที่ 16 ธันวาคม 2560 
เวลา 8.30 – 16.00 น. 

รศ. ภณิดา  มาประเสริฐ 
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 

จังหวัดสงขลา 
ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด หมายเหตุ 

1 1602200139 นางดรูณ ีคาเจ ยะลา  

2 1602200147 นายมะซอเร ตะเยาะแม ยะลา  
3 1602201160 นางสาวอมรรัตน์ แก้วเกาะสะบา้ สงขลา  

4 1602201194 นางสาวนูรอักมาลีซา พาลาบูเก๊ะ นราธิวาส  

5 1602201202 นางสาวกุสุมา หวันสะเม๊าะ สงขลา  

6 1602201228 นางวรรณพร เดชเพชร ตรัง  

7 1602201269 นางสาวมาซีเตาะห์ สาเมาะ สงขลา  

8 1602201285 นางสาวสุชีรา สาและ นราธิวาส  

9 1602201376 นางยานามี พรพิทักษ ์ นราธิวาส  

10 1602201475 นางสาวนารมา ณะมะลายู ปัตตาน ี  

11 1602201665 นางสาววลิาวัณย ์ ศรียวง สตูล  

12 1602201715 สิบต ารวจตรีหญิง ยามีละห์ เจ๊ะแม็ง นราธิวาส  

13 1602201723 นางนิพาซียะห์ ตูแวงีงิง นราธิวาส  

14 1602201731 นางสาวซารีฟะห ์ รอเซ็ง นราธิวาส  

15 1602201749 สิบต ารวจโทหญิง อรวรรณ ธิยะแสง ยะลา  

16 1602202804 นางสาววริยา ไชยมล ตรัง  

 
  



ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 
ศูนย์สัมมนาเสริม โรงเรียนหาดใหญ่รฐัประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา (ศูนย์เฉพาะกิจ) กลุ่มที่ 3 

 
1.  ชุดวิชา  20506  การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 
2.  รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
คร้ังที่ 1  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 8.30 – 16.00 น. 

อ. ดร.กันตวรรณ  มีสมสาร 
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 

จังหวัดสงขลา 
คร้ังที่ 2  วันที่ 16 ธันวาคม 2560 
เวลา 8.30 – 16.00 น. 

รศ. จันตรี  คุปตะวาทิน 
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 

จังหวัดสงขลา 
ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด หมายเหตุ 

1 1602200154 นายสนธนา เหล็มเจริญ สงขลา  

2 1602200253 นางสุนิตา หะระต ี ยะลา  
3 1602201764 ดาบต ารวจหญิงหัสติยา ด าสงฆ์ สตูล  

4 1602201806 สิบต ารวจโทหญิง เรวดี ไชยกรด ปัตตาน ี  

5 1602201905 นางสาววราพร  นาคนิ ตรัง  

6 1602201970 นางสาวสมนิตย ์ บุญสุก สงขลา  

7 1602201988 นางสาวแวรูซีตา หมิ๊โด นราธิวาส  

8 1602202085 นางเจะปาอีซะห์ หะแว ปัตตาน ี  

9 1602202127 ดาบต ารวจหญิงสุดาวรรณ  สันตะโร สตูล  

10 1602202366 นางสาวนูรญีฮนั  บินนูร นราธิวาส  

11 1602202424 นางสาวนูรียะ   วาเซ็ง สงขลา  

12 1602202432 ดาบต ารวจโกศล   แก้วมณี สงขลา  

13 1602202440 จ่าสิบต ารวจหญิงซัยตนู   มีนจาด สงขลา  

14 1602202457 นางสาวชลิสา  กาจะลากี สงขลา  

15 1602202556 นางสาวแวเยาะ ยะยอ สงขลา  

16 1602202564 นางสาวมารีสา ดา่สะอิ สงขลา  

 
  



ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 
ศูนย์สัมมนาเสริม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ่(ศูนย์เฉพาะกิจ) กลุ่มที่ 1 

--------------------- 
 
1.  ชุดวิชา  20506  การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 
2.  รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
คร้ังที่ 1  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 8.30 - 16.00 น. 

ผศ. ดร.อภิรักษ์  อนะมาน 
โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย จังหวดั

เชียงใหม่ 
คร้ังที่ 2  วันที่ 16 ธันวาคม 2560 
เวลา 8.30 - 16.00 น. 

รศ. วรรณา  บัวเกิด 
โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย จังหวดั

เชียงใหม่ 
ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด หมายเหตุ 

1 1602201277 นายณัฐเวชย ์ธัมมัชฌิมานนท ์ พะเยา  

2 1602201517 นายพนัธกานต์ กระจ่างแก้ว แม่ฮ่องสอน  

3 1602201525 นายปรีชา  รัตนา แม่ฮ่องสอน  

4 1602201814 สิบต ารวจเอกหญิงอาภรณีย์ รัตนสว่าง เชียงใหม่  

5 1602201921 นางสาวพรพิมล ครุณรัมย์ แม่ฮ่องสอน  

6 1602201939 นางสาวลู่หมี  ธรรมบัณฑิต เชียงใหม่  

7 1602201947 นายรัตนกร  จันทร์แจ่ม เชียงใหม่  

8 1602201954 นางสาววริศรา   เรณสถาน เชียงใหม่  

9 1602201962 นางสาวศิริขวัญ  ทิพย์ค า เชียงใหม่  

10 1602201996 นายมนัสชยั เชวาเงา แม่ฮ่องสอน  

11 1602202002 สิบต ารวจโทหญิงเพ็ญศรี เปอะโพ เชียงใหม่  

12 1602202010 ดาบต ารวจหญิงธิดาวรรณ ชัยเมืองใจ เชียงใหม่  

13     

14     

15     

 
  



ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 
ศูนย์สัมมนาเสริม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ่(ศูนย์เฉพาะกิจ) กลุ่มที่ 2 

--------------------- 
 
1.  ชุดวิชา  20506  การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 
2.  รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
คร้ังที่ 1  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 8.30 - 16.00 น. 

ผศ. ดร.อารีรักษ์  มีแจ้ง 
โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย จังหวดั

เชียงใหม่ 
คร้ังที่ 2  วันที่ 16 ธันวาคม 2560 
เวลา 8.30 - 16.00 น. 

ผศ. ดร.ดรุณี  จ าปาทอง 
โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย จังหวดั

เชียงใหม่ 
ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด หมายเหตุ 

1 1602202028 สิบต ารวจโทหญิงวนิดา สมจิตรแก้ว เชียงใหม่  

2 1602202036 สิบต ารวจตรีเกียรติศักดิ์  รุ่งประสาท เชียงใหม่  

3 1602202044 สิบต ารวจตรหีญิงชุติกาญจน์ ศิริโชคประภาร ์ เชียงใหม่  

4 1602202101 นายเทิดภูม ิ ทวนธง เชียงใหม่  

5 1602202119 นายศุภรัตน ์ บุญเทียม เชียงใหม่  

6 1602202259 นางสาวเพ็ญนภา อาษากิจ เชียงราย  

7 1602202283 พระรัชชานนท ์ จันตา เชียงราย  

8 1602202291 พระสมคิด ไชยมูล เชียงราย  

9 1602202309 นายชานนท์ จอมสัก เชียงราย  

10 1602202317 นางสาวพชัรีภรณ์ ไชยบุญเรือง เชียงราย  

11 1602202325 นายไชยวฒัน ์ ทานศิลา เชียงราย  

12 1602202333 นายมงคล  ค าแปง เชียงราย  

13     

14     

15     

 
  



ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 
ศูนย์สัมมนาเสริม ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดล าปาง  

--------------------- 
 
1.  ชุดวิชา  20506  การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 
2.  รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
คร้ังที่ 1  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 8.30 - 16.00 น. 

รศ. ธนรัชฏ์  ศิริสวัสดิ ์ ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. จังหวัดล าปาง 

คร้ังที่ 2  วันที่ 16 ธันวาคม 2560 
เวลา 8.30 - 16.00 น. 

รศ. ดร.ประจวบจิตร  ค าจัตุรัส ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. จังหวัดล าปาง 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด หมายเหตุ 
1 1602200782 นางสาวสแกวัลย ์จันทร์นาม ล าปาง  

2 1602200931 นายศิริชาญ เอียงผาสุข ตาก  

3 1602201129 นางจนัทราภรณ์ ทัพภูธร สุโขทัย  

4 1602201301 นางสาวนฤมล อยู่สุข สุโขทัย  

5 1602201640 นางสาวมัตติกา  ทองเติม ตาก  

6 1602201657 นางสาวภริตา สุยะ น่าน  

7 1602201673 นางสาวสุจินต ์ ธรรมชาติสุขใจ ตาก  

8 1602201756 นายชัยพัฒน ์ โชคบวรสกุล ตาก  

9 1602201913 นายทรงศักดิ์ คีรีวิบลูย์ชัย ตาก  

10 1602202242 นายธวชัชัย  พุทธวงค ์ ล าปาง  

11 1602202267 นางสาวสริตา  เมืองมูล แพร ่  

12 1602202275 นางสาวกัญวรา พลอยแดง แพร ่  

13 1602202341 พระปิยพัทธ ์ ก๊ะจันตะ๊ น่าน  

14 1602202358 พระประเทียน  ใจมงคล น่าน  

15     

 
  



ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 
ศูนย์สัมมนาเสริม ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มที่ 1 

--------------------- 
 
1.  ชุดวิชา  20506  การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 
2.  รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
คร้ังที่ 1  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 8.30 - 16.00 น. 

รศ. ดร.นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ ์
ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. จังหวัด

อุบลราชธาน ี
คร้ังที่ 2  วันที่ 16 ธันวาคม 2560 
เวลา 8.30 - 16.00 น. 

ผศ. ดร.อารีรักษ์  มีแจ้ง 
ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. จังหวัด

อุบลราชธาน ี
ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด หมายเหตุ 

1 1602200477 นางสาวไพศาล ศาลางาม ร้อยเอ็ด  

2 1602201038 นางสาวประไพร พรมเคน อุบลราชธาน ี  

3 1602201350 นางสาวพชัรา เพ็ชรด ี สุรินทร ์  

4 1602201582 สิบต ารวจตรีชาญศักดิ์ กันตรง สุรินทร ์  

5 1602201772 สิบต ารวจตรีอนุกูล ราชชมภ ู อุบลราชธาน ี  

6 1602202135 นายวฒันา โคษา ศรีสะเกษ  

7 1602202143 นายโลมรัณ ศรีเลิศ ศรีสะเกษ  

8 1602202150 พระมหาสัญญา ดิษฐส าเริง ศรีสะเกษ  

9 1602202168 พระบรรจง กองแก้ว ศรีสะเกษ  

10 1602202176 พระมหายา ครองเมือง ศรีสะเกษ  

11 1602202861 นางสาวมณฑิรา กิ้มเส้ง   

12     

13     

14     

15     

 
  



ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 
ศูนย์สัมมนาเสริม ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มที่ 2 

--------------------- 
 
1.  ชุดวิชา  20506  การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 
2.  รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
คร้ังที่ 1  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 8.30 - 16.00 น. 

รศ. ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ ์
ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. จังหวัด

อุบลราชธาน ี
คร้ังที่ 2  วันที่ 16 ธันวาคม 2560 
เวลา 8.30 - 16.00 น. 

อ. ดร.สุรีรัตน์  อารีรักษ์สกุล ก้องโลก 
ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. จังหวัด

อุบลราชธาน ี
ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด หมายเหตุ 

1 1602202184 พระอธิการขวัญชัย แก้วประภา ศรีสะเกษ  

2 1602202192 นายสมปอง แซ่เฮง ศรีสะเกษ  

3 1602202200 นายอภิญญา ค าเหลือ ศรีสะเกษ  

4 1602202218 นางสาววนิดา โวหาร ศรีสะเกษ  

5 1602202226 ว่าที่ร้อยโทพิทักษส์ันต์ บุญป้อง ศรีสะเกษ  

6 1602202234 นายเมืองมนต์ สิงห์กลาง ศรีสะเกษ  

7 1602202689 นายอาทติย ์ จันทร์เพ็ง ยโสธร  

8 1602202531 นายสมควร บุสุวะ นครพนม  

9 1602202663 นางสาวประกาย พลวุฒิ ร้อยเอ็ด  

10 1602202788 นางสาวกรรณิการ์ เขียวลาย อุบลราชธาน ี  

11     

12     

13     

14     

15     

 
  



ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 
ศูนย์สัมมนาเสริม ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดอุดรธาน ีกลุ่มที่ 1 

--------------------- 
 
1.  ชุดวิชา  20506  การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 
2.  รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
คร้ังที่ 1  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 8.30 - 16.00 น. 

ผศ. ดร.วินิจ  เทือกทอง ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. จังหวัดอดุรธานี 

คร้ังที่ 2  วันที่ 16 ธันวาคม 2560 
เวลา 8.30 - 16.00 น. 

รศ. ดร.ประพนธ์  เจียรกูล ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. จังหวัดอดุรธานี 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด หมายเหตุ 
1 1602200386 นายธีรวัฌน ์เลิสประเสริฐ ชัยภูมิ  

2 1602200543 นางสาวนภาลยั ระบาเลิศ อุดรธาน ี  

3 1602201541 นายวีระศักดิ ์ โคตตีหวี สกลนคร  

4 1602201558 นางสาวมลฤดี  เหมนิล อุดรธาน ี  

5 1602201566 นายมานะ  แสนนอก อุดรธาน ี  

6 1602201574 ดาบต ารวจประกายเนตร โสเมอืง อุดรธาน ี  

7 1602201590 นางสาวระพพีรรณ  ปีทาลาด สกลนคร  

8 1602201608 นางสาวชัญญนชุ  ประเทพา สกลนคร  

9 1602201681 นายศุภวัฒน ์   ปาเต็ง สกลนคร  

10 1602201699 นายวิทยา  ประกิ่ง สกลนคร  

11 1602202606 นางสาวอธัญญา  หารธงชยั บึงกาฬ  

12 1602202762 นายสถิตย์ อปัการณ ์ อุดรธาน ี  

13 1602202846 นางสาวราตรี  จันทร์นาฝาย ขอนแก่น  

14     

15     

 
  



ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 
ศูนย์สัมมนาเสริม ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดอุดรธาน ีกลุ่มที่ 2 

--------------------- 
 
1.  ชุดวิชา  20506  การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 
2.  รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
คร้ังที่ 1  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 8.30 - 16.00 น. 

ผศ. ดร.จรีลักษณ์  รัตนาพันธ ์ ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. จังหวัดอดุรธานี 

คร้ังที่ 2  วันที่ 16 ธันวาคม 2560 
เวลา 8.30 - 16.00 น. 

รศ. ดร.ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. จังหวัดอดุรธานี 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด หมายเหตุ 
1 1602201707 นางสาวสุทธิลักษณ ์ใบแสน สกลนคร  

2 1602201822 นางสาวทพิวรรณ  อุสาพรม สกลนคร  

3 1602201830 นางสาวอนงค์  สิทธิราช สกลนคร  

4 1602201855 นางสาวปาริชาติ มิตรแสง สกลนคร  

5 1602202051 นางสาวจิราภรณ์  พลราชม สกลนคร  

6 1602202465 ดาบต ารวจหญิงกิตติกา  ศรีโบราณ เลย  

7 1602202473 ดาบต ารวจหญิงประกายพร  ผุยรัตน์ เลย  

8 1602202481 ดาบต ารวจหญิงปริญา  แสงโสดา เลย  

9 1602202820 นายนุติกร  กรมทอง เลย  

10 1602202614 นางสาวเฉลิมขวัญ คนซื่อ บึงกาฬ  

11 1602202622 นางสาวฉัตรสุดา ลนิโพธิส์าน บึงกาฬ  

12 1602202812 นางสาวประภาพร ช านาญ ชัยภูมิ  

13     

14     

15     

 
  



ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 
ศูนย์สัมมนาเสริม ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดจันทบุร ีกลุม่ที่ 1 

--------------------- 
 
1.  ชุดวิชา  20506  การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 
2.  รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
คร้ังที่ 1  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 8.30 - 16.00 น. 

ผศ. ดร.วัฒนา  มัคคสมนั ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. จังหวัดจนัทบุร ี

คร้ังที่ 2  วันที่ 16 ธันวาคม 2560 
เวลา 8.30 - 16.00 น. 

ผศ. ดร.เพชรผ่อง  มยูขโชต ิ ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. จังหวัดจนัทบุร ี

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด หมายเหตุ 
1 1602200360 นางลีลาวรรณ เกตุแก้ว ชลบุร ี  

2 1602200444 นางอรุณณี ต่อมกระโทก ชลบุร ี  

3 1602200469 นางนารีรัตน์ สนสมบัติ ชลบุร ี  

4 1602200485 นายฉัตรชัย เนติชนารัตน์ ชลบุร ี  

5 1602200501 นางสาวพชัรี กระลาม ชลบุร ี  

6 1602200519 นางสาวการุณี การุญบริรักษ์ ชลบุร ี  

7 1602200568 นายรัชภูมิ เจริญเตีย ชลบุร ี  

8 1602200584 นางสาวปรัชนนัท์ มิ่งมณี ชลบุร ี  

9 1602200733 นางลดาวลัย์ เชมเบอส ชลบุร ี  

10 1602202499 นายวิศรุต อานามนารถ จันทบุร ี  

11 1602202572 นายบรรเจิด ธารากุลประทีป ชลบุร ี  

12 1602202671 นางสาวปทุมวดี วงศ์แววประเสริฐ ชลบุร ี  

13 1602202739 นางสาวณารญา สายน้ าใส ชลบุร ี  

14 1602202754 นายเฉลิมพล เสยีงเสนาะ ชลบุร ี  

15     

 
  



ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 
ศูนย์สัมมนาเสริม ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดจันทบุร ีกลุม่ที่ 2 

--------------------- 
 
1.  ชุดวิชา  20506  การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 
2.  รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
คร้ังที่ 1  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 8.30 - 16.00 น. 

รศ. ดร.อรุณี  หรดาล ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. จังหวัดจนัทบุร ี

คร้ังที่ 2  วันที่ 16 ธันวาคม 2560 
เวลา 8.30 - 16.00 น. 

อ. ดร.องอาจ  ซึมรัมย์ ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. จังหวัดจนัทบุร ี

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด หมายเหตุ 
1 1602200964 นายนรนิติ ์สาธร ชลบุร ี  

2 1602201087 นางสาวสุพัตรา ทบัทิมนาค ชลบุร ี  

3 1602201293 นางสาวญาณี มูลเมือง ชลบุร ี  

4 1602201327 นางสุดารัตน์ เชยประเสริฐ สระแก้ว  

5 1602201392 นายมาโนช เชยประเสริฐ สระแก้ว  

6 1602201848 ดาบต ารวจหญิง ทัตชญา โภคพิพัฒน ์ จันทบุร ี  

7 1602201871 นายศักดิ์ดา ทองเกียว จันทบุร ี  

8 1602201889 นางสาวสุมาล ี เวชศิลป ์ จันทบุร ี  

9 1602202416 จ่าสิบต ารวจหญิงกัญวรา เทพนรินทร์ สระแก้ว  

10 1602202598 นางสาวนาตยา ใจงาม ชลบุร ี  

11 1602202630 นางสาวฉมามาศ โรจนาฐานชิ จันทบุร ี  

12 1602202705 นางสาวจีรภา กลัดทอง จันทบุร ี  

13 1602202747 นายอ าพล เกาะประเสริฐ ชลบุร ี  

14     

15     

 
 


