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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
แผนกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 

ชุดวิชา  22745  สัมมนาหลักสูตรและการสอน 
 
 

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 

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

       (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร) 
        ประธานชุดวิชา 

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

       (รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา) 
        ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

 



 

 

ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษาที่  2565 
ชุดวิชา  22745  สัมมนาหลักสูตรและการสอน 

 

วันเปิดภาคการศึกษา      วันที่ 15 กันยายน 2565 
ปฐมนิเทศออนไลน์                                                             วันที่ 3 ตุลาคม 2565 
สัมมนาเสริมแบบออนไลน์  (สัมมนาเสริมครั้งที่ 1)   วันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2565  
สัมมนาเสริมแบบออนไลน์ (สัมมนาเสริมครั้งที่ 2)   วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2565 
กิจกรรมสัมมนาเข้มแบบปฏิสัมพันธ์ออนไลน์    วันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2565 
ผ่าน Microsoft Teams        
        
 
 
 
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์  
 

ชื่ออาจารย์ หมายเลขโทรศัพท์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร 090-965-4142 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สัมมนาเสริมแบบออนไลน์  (สัมมนาเสริมคร้ังที่ 1)  
ชุดวิชา 22745 สมัมนาหลักสูตรและการสอน 

วันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2565 
วันที ่ วันที่ 8  ตุลาคม 2565 (เวลา 9.00 – 12.00 น., 13.00 - 16.00 น.) วันที่ 9  ตุลาคม 2565 (เวลา 9.00 – 12.00 น., 13.00 - 16.00 น.) 

ชั่วโมงที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
กิจกรรม
สัมมนา
เสริม 

บรรยายสรุปชุดวิชา 
 
 

บรรยายสรุป ชุดวิชา นักศึกษาน าเสนอผลงานบทความวิชาการและ อภิปราย 
 

สรุปการ
สัมมนา 

 

 

 
สัมมนาเสริมแบบออนไลน์  (สัมมนาเสริมคร้ังที่ 2) 

ชุดวิชา 22745 สมัมนาหลักสูตรและการสอน 
วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2565 

 
วันที ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 9.00 – 12.00 น., 13.00 - 16.00 น.) วันที ่13 พฤศจิกายน 2565  (เวลา 9.00 – 12.00 น., 13.00 - 16.00 น.) 

ชั่วโมงที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
กิจกรรม
สัมมนา
เสริม 

บรรยายสรุปชุดวิชา 
 
 

บรรยายสรุป ชุดวิชา นักศึกษาน าเสนอผลงานบทความวิชาการและ อภิปราย 
 

สรุปการ
สัมมนา 

 



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา  22745  สัมมนาหลักสูตรและการสอน 

กลุ่มที่  1 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน 
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ออนไลน์ 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 

รศ.ดร.ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร 
14 คน 

วันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2 

รศ.ดร.อารีรักษ์  มีแจ้ง 
วันที่ 12 -13 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

------------------ 
ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-นามสกุล จังหวัด วิชาเอก 

1 2652100021 นางสาวสาวิตรี ศรีสว่าง สมุทรสงคราม ภาษาอังกฤษ 
2 2652100047 นางสาวสิริพุฒก์ ชุมช่วย พัทลุง ภาษาอังกฤษ 
3 2652100377 นางสาวพัชชา มามาตร สุพรรณบุรี ภาษาอังกฤษ 
4 2652100385 นางสาวสิรินทรา บุญประคม เลย ภาษาอังกฤษ 
5 2652100401 นางสาวรุ่งทิวา คล้ายทอง สุพรรณบุรี ภาษาอังกฤษ 
6 2652100500 นางสาวนภัค ธวัลธนัญธร สงขลา ภาษาอังกฤษ 
7 2652100534 ว่าที่ร้อยตรีหญิง เมทิน ีฉายอรุณ ราชบุรี ภาษาอังกฤษ 
8 2652100542 นางขวัญฤทัย วิทยบูรณ์ สระแก้ว ภาษาอังกฤษ 
9 2652100641 นายอุทิศ สอนแก้ว กระบี่ ภาษาอังกฤษ 
10 2652100682 นางสาวณัฐภรณ์ ฉายากุล ชุมพร ภาษาอังกฤษ 
11 2652100732 นายปวริศา บาตร์โพธิ์ นครราชสีมา ภาษาอังกฤษ 
12 2652100799 นายกฤษดา ชาญชิตร สมุทรปราการ ภาษาอังกฤษ 
13 2652100617 นางอรัญญา คงเทพ สุราษฎร์ธานี ภาษาอังกฤษ 
14 2652100658 นางสาวปรียาพร วงค์น้อย กาญจนบุรี ภาษาอังกฤษ 

  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา  22745  สัมมนาหลักสูตรและการสอน 

กลุ่มที่  2 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน 
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ออนไลน์ 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 

รศ.ดร.สุววรณี  ยหะกร 
14 คน 

วันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2 

รศ.ดร.ธนรัชฎ ์ ศิริสวัสดิ ์
วันที่ 12 -13 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

------------------ 
ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-นามสกุล จังหวัด วิชาเอก 

1 2642100982 นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด นครศรีธรรมราช ภาษาไทย 
2 2642101410 นางสาวปนัดดา สามารถ นครศรีธรรมราช ภาษาไทย 
3 2652100211 นางสาวยุวดี สร้อยเสน อ่างทอง ภาษาไทย 
4 2652100252 นางสาวนิชธาวัลย์ เพชระ นครศรีธรรมราช ภาษาไทย 
5 2652100278 นางสาววิจิตตรา วรรณบุรี สุราษฎร์ธานี ภาษาไทย 
6 2652100286 นางสาววิริยา ธรรมสมบัติ ปทุมธานี ภาษาไทย 
7 2652100294 นางสาวบังอร บุตรอินทร์ บึงกาฬ ภาษาไทย 
8 2652100302 นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข บึงกาฬ ภาษาไทย 
9 2652100336 นางสาวพรวิไล สุขมาก นนทบุรี ภาษาไทย 
10 2652100351 นางสาวพรพิมล ทารัตน์ อุบลราชธานี ภาษาไทย 
11 2652100922 นางสาวสุภาสินี บุญรมย์ อุบลราชธานี ภาษาไทย 
12 2652101003 นางสาวมัลลิกา แซ่เฮ่า นครศรีธรรมราช ภาษาไทย 
13 2652100625 นางสาวจุฑาทิพย์ มงคลรัตนาสิทธิ์ นครปฐม ภาษาไทย 
14 2652100633 นางสาวสุธาว ีวิวัฒน์กสิกิจ สุพรรณบุรี ภาษาไทย 

 
 
 
 



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา  22745  สัมมนาหลักสูตรและการสอน 

กลุ่มที่  3 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน 
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ออนไลน์ 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 

ผศ.ดร.ดรุณี จ าปาทอง 
13 คน 

วันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2 

รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร 
วันที่ 12 -13 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-นามสกุล จังหวัด วิชาเอก 

1 2652101094 นางสาวสุชาดา ทองขาว สุราษฎร์ธานี สังคมศึกษา 
2 2652101102 นายสาริทธิ์ คงเกิด ชุมพร สังคมศึกษา 
3 2652101110 นางสุพรรษา กันธา พะเยา สังคมศึกษา 
4 2652101128 นางสาวพฤกษา เทียนกุล กรุงเทพมหานคร สังคมศึกษา 
5 2652101136 นางสาวหนึ่งฤทัย สัมพันธ์สิทธิ์ กรุงเทพมหานคร สังคมศึกษา 
6 2652101151 นายธนกร บริพันธ์ สงขลา สังคมศึกษา 
7 2652100807 นางสาววัชราพร อ่อนแพง ปราจีนบุรี ภาษาอังกฤษ 
8 2652100906 นางสาวศุภาวีร์ ทองน า ศรีสะเกษ ภาษาอังกฤษ 
9 2652100013 นางสาวราตรี แพงมา ศรีสะเกษ ภาษาอังกฤษ 
10 2652101029 นางสาวอริสรา คงศิริ ฉะเชิงเทรา ภาษาไทย 
11 2652101037 นางสาวพรลภัส กลับนวล นครศรีธรรมราช ภาษาไทย 
12 2652101045 นางสาวชญากาณฑ์ จันทาบ นนทบุรี ภาษาไทย 
13 2652101052 นายเฉลิมกาญจน์ เทพยา สงขลา ภาษาไทย 
14 2652100369 นางสาวขนิษฐา ยิ้มใย นครปฐม ภาษาอังกฤษ 

 
 


