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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
แผนกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams  

(สัมมนาเสริม) 
ชุดวิชา  23723  นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

Educational Policies, Planning and Quality Development 
 

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 

 
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 

 

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

(รองศาสตราจารย ์ดร. เก็จกนก เอื้อวงศ์) 
ประธานชุดวิชา 

 
 

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

(รองศาสตราจารย ์ดร.นิรนาท แสนสา) 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 



 

 

 
 
 
 
 

ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น  ปีการศึกษาที่  2565 
ชุดวิชา  23723  นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 
 

วันเปิดภาคการศึกษา      วันที่ 15 มีนาคม 2565 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 วันที่ 22-23 ตุลาคม 2565 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2 วันที่ 10-11 ธันวาคม 2565  
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์  
 
ชื่ออาจารย์ หมายเลขโทรศัพท์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เก็จกนก  เอื้อวงศ์ 081-684-5284 
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี  จงเจริญ 080-594-5008 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams  
ชุดวิชา  23723  นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
การปฐมนิเทศ / ซักซ้อมการเข้าใช้งานกับนักศึกษาก่อนสอนจริง    วันที่  20 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 – 17.00 น. 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1             วันที่ 22-23 ตุลาคม 2565    
 

วันที ่ 22 ตุลาคม 2565 (เวลา 9.00 – 12.00 น., 13.00 - 16.00 น.) 23 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

ปฏิสัมพนัธ์
ออนไลน ์

บรรยายน า  “นโยบาย
การศึกษาและ

กระบวนการนโยบาย” 

นักศึกษาน าเสนอรายงานและอภปิราย 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

 

นักศึกษาน าเสนอรายงานและอภปิราย 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

 

บรรยายสรุป
เรื่อง“การน า
นโยบายสู่

การปฏิบัติ” 

สรุปการสัมมนาเสรมิ                  
ครั้งท่ี 1 และ 

ช้ีแจงรายละเอียดกิจกรรม
ในการสัมมนาครั้งที่ 2 เรื่อง  

“การจัดท ากลยุทธ์” 

 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2    วันที่ 10-11  ธันวาคม 2565 

วันที ่ 10 ธันวาคม 2565 (เวลา 9.00 – 12.00 น., 13.00 - 16.00 น.) 11 ธันวาคม 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

ปฏิสัมพนัธ์
ออนไลน ์

บรรยายน า  “การพัฒนา
กลยุทธ์ ” 

นักศึกษาน าเสนอรายงานและอภปิราย 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

 

นักศึกษาน าเสนอรายงานและอภปิราย 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

 

บรรยายสรุป
เรื่อง“การ

ปรับปรุงและ
พัฒนา
คุณภาพ

การศึกษา” 

สรุปการสัมมนาเสรมิ                  
ครั้งท่ี 2 และ 

ช้ีแจงรายละเอียดกิจกรรม
ในการสัมมนาเข้ม  

 



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา  23723  นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(กลุ่มที่ 1) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน 
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ออนไลน์ 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams คร้ังที่ 1 

รศ.ดร.เก็จกนก เอ้ือวงศ์  9  คน 
วันที่ 22-23 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00  - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams คร้ังที่ 2 

รศ.ดร.เก็จกนก เอ้ือวงศ์ 9  คน 
วันที่ 10-11  ธันวาคม 2565 

เวลา 9.00  - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 2652300027 นางสาวพรพิมล ศรีพลนอก สระแก้ว 

2 2652300068 นายจิตตพล ปลั่งกลาง กรุงเทพมหานคร 

3 2652300076 นางสาวอุษา วันแรก ตรัง 

4 2652300092 นายศิวกร แสงแก้ว กระบี่ 

5 2652300118 นางสาวชนิดา ศรีขะโชติ สมุทรปราการ 

6 2652300134 นายกรณิศ พวงลูกอิน อ่างทอง 

7 2652300142 นางสาวจีรนันท์ สืบบุญ อุตรดิตถ์ 

8 2652300159 นายพรนรงค์ บุตรแก้ว อ านาจเจริญ 

9 2652300183 นางสาวศุภลักษ์ ค าศิริ นนทบุรี 
 



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา  23723  นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(กลุ่มที่ 2) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน 
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ออนไลน์ 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams คร้ังที่ 1 

รศ.ดร.กุลชลี  จงเจริญ  9  คน 
วันที่ 22-23 ตุลาคม 2565 

เวลา 9.00  - 16.00 น. 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams คร้ังที่ 2 

รศ.ดร.กุลชลี  จงเจริญ 9  คน 
วันที่ 10-11  ธันวาคม 2565 

เวลา 9.00  - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 2652300209 นายสาคเรศ ตาวากุล เชียงใหม่ 

2 2652300233 นางสาวอัจฉราภรณ์ ฉิมพินิจ ศรีสะเกษ 

3 2652300241 นายถิรวิทย์ ชีช้าง ราชบุรี 

4 2652300274 นางสาวศิริวรรณ ฟูบุญมา ลพบุรี 

5 2652300944 ว่าที่ร้อยตรี สานนท์ แก้วจันทร์ สงขลา 

6 2652300308 นายอาณัฐวุธ นพกูลวงศ์ จันทบุรี 

7 2652300340 นางสาวปิยวรรณ ทศกาญจน์ พังงา 

8 2652300365 นายกฤษฎา งามวงศ์ อ านาจเจริญ 

9 2652300415 นางสาวกมลทิพย์ ทองเทพ นนทบุรี 
 
 

  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา  23723  นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(กลุ่มที่ 3) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน 
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ออนไลน์ 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams คร้ังที่ 1 

อ.ดร.ฐิติกรณ์ ยาวิไชย จารึกศิลป์  9  คน 
วันที่ 22-23 ตุลาคม 2565 

เวลา 9.00  - 16.00 น. 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams คร้ังที่ 2 

อ.ดร.ฐิติกรณ์ ยาวิไชย จารึกศิลป์ 9  คน 
วันที่ 10-11  ธันวาคม 2565 

เวลา 9.00  - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 2652300449 นายมงคล เกตมณี สระแก้ว 

2 2652300456 นางสาวรุ่งนภา แสนเสนาะ จันทบุรี 

3 2652300480 นางสาวพินทุสร แสงเนตร นนทบุรี 

4 2652300498 นายวริทธิ์ ปวีณบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร 

5 2652300506 นางสุดธาวรรณ เกษประทุม น่าน 

6 2652300795 นางสาวชนิกานต์ แสงดี สุราษฎร์ธานี 

7 2652300530 นางสาวณัฐวดี เฉลิมศรี อุบลราชธานี 

8 2652300548 นางสาวธนิดา ทวีตา พัทลุง 

9 2652300555 นายนิรันดร์ ดีสนั่น ประจวบคีรีขันธ์ 

 
 

  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา  23723  นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(กลุ่มที่ 4) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน 
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ออนไลน์ 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams คร้ังที่ 1 

รศ.ดร.รัตนา  ดวงแก้ว  9  คน 
วันที่ 22-23 ตุลาคม 2565 

เวลา 9.00  - 16.00 น. 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams คร้ังที่ 2 

รศ.ดร.รัตนา  ดวงแก้ว 9  คน 
วันที่ 10-11  ธันวาคม 2565 

เวลา 9.00  - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 2652300647 นางสาวรัตนาพร เข็มทิศ นครราชสีมา 

2 2652300662 นายธนัท กาวิทาโร สุรินทร์ 

3 2652300522 นางวิภาวี แสวงหา ลพบุรี 

4 2652300688 นางเสาวลักษณ์ จริตงาม นครสวรรค์ 

5 2652300704 นางสาวธลันหทัย จองสุรียภาส เชียงใหม่ 

6 2652300712 นางสาวปอถัก ค าเหยียด ชุมพร 

7 2652300720 นางสาวฟาตีเมาะ แยนา นราธิวาส 

8 2652300746 นางสาวนิสาชล พ่วงอินทร์ เพชรบุรี 

9 2652300910 นางสาวนุพาภรณ์ โสภารัตน ์ กรุงเทพมหานคร 

 

  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา  23723  นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(กลุ่มที่ 5) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน 
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ออนไลน์ 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams คร้ังที่ 1 

อ.ดร.โสภนา  สุดสมบูรณ ์  9  คน 
วันที่ 22-23 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00  - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams คร้ังที่ 2 

อ.ดร.โสภนา  สุดสมบูรณ ์ 9  คน 
วันที่ 10-11  ธันวาคม 2565 

เวลา 9.00  - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 2652300803 นางสาววรรณิศา กลับเอียด นครศรีธรรมราช 

2 2652300811 นางสาวนุฒประวีล์ มากเกิดเจริญวาณิช ประจวบคีรีขันธ์ 

3 2652300829 นางสาวสายหนาบ มะสมัน สตูล 

4 2652300837 นางสุธินี คะเลรัมย์ นครราชสีมา 

5 2652300845 นายจิระสิทธิ์ ธิมา เชียงใหม่ 

6 2652300282 นางสาวชลลัดดา เอการัมย์ ปทุมธานี 

7 2652300894 นายนิธิวัฒน ์อินทสิทธิ์ ล าปาง 

8 2652300902 นายพิทยา ทรงโฉม ชลบุร ี

9 2652300779 นางสาวณัชชนิกา พลูหนัง นครศรีธรรมราช 

 

  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา  23723  นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(กลุ่มที่ 6)  
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน 
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ออนไลน์ 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams คร้ังที่ 1 

อ.ร.อ.หญิง ดร.จุฬาลักษณ์ โสระพันธ์  9  คน 
วันที่ 22-23 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00  - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams คร้ังที่ 2 

อ.ร.อ.หญิง ดร.จุฬาลักษณ์ โสระพันธ์ 9  คน 
วันที่ 10-11  ธันวาคม 2565 

เวลา 9.00  - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 2652300969 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ฉัตรสุดา ดวงทอง ภูเก็ต 

2 2652300985 นายสุรศักดิ์ แป้นแก้ว สงขลา 

3 2652300993 นางชุติมา ภิญญาพงษ์ ปทุมธานี 

4 2652301009 นางสาวธิดาลักษณ์ จันทรชัย นครราชสีมา 

5 2652301017 นางสาววัลลี นพเก้า ระนอง 

6 2652301033 นางสาวรัชชฎา ภาคภูมิเกียรติยศ ยะลา 

7 2652301041 นางวิไลวรรณ บัญถะ พัทลุง 

8 2652301058 นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น นนทบุรี 

9 2652301066 นายวีรภัทร พันธ์ชา ลพบุรี 

 
  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา  23723  นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(กลุ่มที่ 7)  
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน 
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ออนไลน์ 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams คร้ังที่ 1 

รศ.ดร.อรรณพ จีนะวัฒน ์ 9  คน 
วันที่ 22-23 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00  - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams คร้ังที่ 2 

รศ.ดร.อรรณพ จีนะวัฒน ์ 9  คน 
วันที่ 10-11  ธันวาคม 2565 

เวลา 9.00  - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 2652301124 นางสาวอริสรา ขนาน นครศรีธรรมราช 

2 2652301140 นางสาวกัญญาวีณ์ ท่อทิพย์ ภูเก็ต 

3 2652301157 นายเอกลักษณ์ เทศเล็ก ชลบุร ี

4 2652301165 นางสาวรุ่งทรัพย์ กองแก้ว นครปฐม 

5 2652301181 นางสาวนูรีฎา ดอเลาะ นราธิวาส 

6 5650048860 นางสาวสุมาลี มีสกุล อ่างทอง 

7 2652300886 นางสาวณัฐริดา ทองแรง นครราชสีมา 

8 2652300878 นายโภไคย์ เกิดโภคา นครศรีธรรมราช 

9 2652300696 นางสาวปาริชาติ งามพรหม ศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 

  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา  23723  นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(กลุ่มที่ 8)  
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน 
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ออนไลน์ 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams คร้ังที่ 1 

รศ.ดร.สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ์ 9  คน 
วันที่ 22-23 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00  - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams คร้ังที่ 2 

รศ.ดร.สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ์ 9  คน 
วันที่ 10-11  ธันวาคม 2565 

เวลา 9.00  - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 2632301236 นายธีรวุฒิ รักกลาง นครราชสีมา 

2 2652300100 นายธนัท เรืองพรรณกุล สมุทรปราการ 

3 2652300175 นางสาวรัชนี วันทองสุข เลย 

4 2652301132 นายจิรวัฒน์ บุญสิน สุราษฎร์ธานี 

5 2652301173 นางสาวสุภาวดี เพชรคง นครปฐม 

6 2652300290 นางสาวกรกมล มงคลแก่นทราย ปทุมธานี 

7 2652300860 นางสาวกฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว ตรัง 

8 2652300357 นายธีรภัทร์ สิงห์หลง ขอนแก่น 

9 2652300597 นายภาณุวัฒน์ มูลเพีย ขอนแก่น 

 
 
 
 
 

  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา  23723  นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(กลุ่มที่ 9)  
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน 
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ออนไลน์ 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams คร้ังที่ 1 

อ.ดร.มนพันธ์ ชาญศลิป ์ 9  คน 
วันที่ 22-23 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00  - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams คร้ังที่ 2 

อ.ดร.มนพันธ์ ชาญศลิป ์ 9  คน 
วันที่ 10-11  ธันวาคม 2565 

เวลา 9.00  - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 2652301082 นางสาววรรณา ทองดี พังงา 

2 2652301108 นางสาวนฤภัทร บุญเลิศ ตรัง 

3 2652300753 นางอุดมรัตน์ ปุยภูงา บุรีรัมย์ 

4 2652300563 นางสาววรินญา โลศิร ิ นนทบุรี 

5 2652300589 นางพัทธนันท์ พุทธิมา ชลบุร ี

6 2652300670 นางภควรรณ จิตรโคตร ชัยภูมิ 

7 2652300431 นายปรเมศวร์ สุพรรณ์ พัทลุง 

8 2652301074 นายสิทธินนท์ จิตรพวน สระแก้ว 

9 5650048886 นางนลินญา พลายเพ็ชร์ สุพรรณบุรี 

 
 


