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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
แผนกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 

ชุดวิชา 23728 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า 
(Innovations in Educational Administration and Leadership) 

 
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 

 

 

ลงชื่อ ....................................................... 
(อาจารย์ ดร.ฐิติกรณ์ ยาวิไชย จารึกศิลป์) 

ประธานชุดวิชา 

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

       (รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา) 
        ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 



 

 

ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษาที่  2565 
ชุดวิชา 23728 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า 

 

วันเปิดภาคการศึกษา      วันที่ 15 กันยายน 2565 
สัมมนาเสริมครั้งที่ 1  ปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  ผ่าน Microsoft Teams วันที่ 15  – 16 ตุลาคม 2565 
สัมมนาเสริมครั้งที่ 2  ปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  ผ่าน e- learning  วันที่ 17 ตุลาคม 2565 - 21 มกราคม 2566 
 
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์  

ชื่ออาจารย์ หมายเลขโทรศัพท์ 
อาจารย์ ดร.ฐิติกรณ์ ยาวิไชย จารึกศิลป์ 0947979353 
รองศาสตราจารย์ ดร.เก็จกนก เอ้ือวงศ์ 0816845284 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  ตารางกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams (ครั้งที่ 1) 
ชุดวิชา 23728 นวตักรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า  

 
การปฐมนิเทศ / ซักซ้อมการเข้าใช้งานกับนักศึกษาก่อนสอนจริง    วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 – 18.00 น. 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1    วันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2565 
 

วันที ่ 15 ตุลาคม 2565 (เวลา 9.00 – 12.00 น., และ 13.00 - 16.00 น.) 16 ตุลาคม 2565 (เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.) 
ชั่วโมงที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
กิจกรรม

ปฏิสัมพนัธ์
ออนไลน ์

บรรยายสรุป  
อภิปรายเสรมิ และตอบข้อซักถาม 

 

นักศึกษาน าเสนอรายงานและอภปิราย นักศึกษาน าเสนอรายงาน 
และอภิปราย(ต่อ) 

นักศึกษาน าเสนอรายงาน
และอภิปราย (ต่อ) 

สรุปสัมมนา
ครั้งท่ี 1 และ 

ช้ีแจงการ
เรียนผ่าน  
e-learning 

 
หมายเหตุ มีการสัมมนาเสริมครั้งเดียว และมีการเรียนผ่าน e-learning จ านวน 3 โมดูล ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2565 - 21 มกราคม 2566 
 
 
 

 



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 23728 นวตักรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า 

 (กลุ่มที่ 1) 
 

กิจกรรม 
วิทยากร จ านวน

นักศึกษา 
วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์

ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 อ.ดร.ฐิติกรณ์ ยาวไิชย จารึกศลิป ์ 11 คน 

วันท่ี 15 – 16 ต.ค. 65 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมการเรียนผา่นระบบ e- learning 17 ต.ค. 65 – 21 ม.ค. 66 

 
ล าดับ

ที ่
เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 2642300616 นายทัตพงศ์ ทักษิณานันต์ ปทุมธานี 

2 2652300191 นางสาวภัทรชลิตา สุสุทธ ิ เพชรบุรี 

3 2642300103 นายจักราวุฒิ สิริทรัพย์ทวี สุพรรณบุรี 

4 2642300061 นางธิดารัตน์ พัฒนชัย ระยอง 

5 2642301176 นางสาวพรทิพย์ โอษฐิเวช อุบลราชธานี 

6 2642300020 นางสาวอรสา สูนขุนทด นครราชสีมา 

7 2642300764 นายเสกสรร ศรีแสวง เชียงใหม่ 

8 2642300160 นายสหรัฐ เดชแสง ชุมพร 

9 2642300210 นางสาวทัสมา อินเนื่อง สุราษฎร์ธานี 

10 2642301127 นางสาวอุษณีย์ หิรัญรัศมี ประจวบคีรีขันธ์ 

11 2642300665 นางอมรรัตน์ พรหมทอง ตรัง 

 



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 23728 นวตักรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า 

 (กลุ่มที่ 2) 
 

กิจกรรม 
วิทยากร จ านวน

นักศึกษา 
วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์

ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 รศ.ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ ์ 10 คน 

วันท่ี 15 – 16 ต.ค. 65 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมการเรียนผา่นระบบ e- learning 17 ต.ค. 65 – 21 ม.ค. 66 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 2642300624 นางสาวปัญญพรรณ สุวรรณชัยทัศน์ นนทบุรี 

2 2652300126 นายสุนทร ภูรีปรีชาเลิศ กรุงเทพมหานคร 

3 2652300316 นางสาวอนุสร ยิ้มข า สุพรรณบุรี 

4 2642300343 นางสาวอริสา แซ่โง้ว อุบลราชธานี 

5 2642300939 นางสาวเสาวลักษณ์ พิศนุย ขอนแก่น 

6 2642301010 นางสาวสมพิศ ฑีฆะภรณ์ พิจิตร 

7 2642300236 นางสาวสุดารัตน์ เมืองแก้ว สุราษฎร์ธานี 

8 2642300533 นายสมเสียร สังแก้ว พัทลุง 

9 2642300905 นายอิสมาแอ มะสาแม นราธิวาส 

10 2642301150 นางสาวนิสานาถ สงรักษ์ ภูเก็ต 

11 2642300855 นางสาวฐิปญา ชูทอง พังงา 
 

  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 23728 นวตักรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า 

 (กลุ่มที่ 3) 
 

กิจกรรม 
วิทยากร จ านวน

นักศึกษา 
วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์

ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 รศ.ดร.รัตนา ดวงแก้ว 10 คน 

วันท่ี 15 – 16 ต.ค. 65 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมการเรียนผา่นระบบ e- learning 17 ต.ค. 65 – 21 ม.ค. 66 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 2642300319 นางสาวธนนันท์ วังสีรัง ปทุมธานี 

2 2642300848 นางนุชจรินทร์ ราชสูงเนิน ชลบุร ี

3 2652300266 นางสาวขวัญตา พรภิกานนท์ กรุงเทพมหานคร 

4 2652300936 นายอภิสิทธิ์ ใหม่วงษ์ อุดรธานี 

5 5650048886 นางนลินญา พลายเพ็ชร์ สุพรรณบุรี 

6 2642301259 นายวิชัย จิรฉัตรมงคล เชียงราย 

7 2642300269 นางสาววิไลวรรณ์ อนันต๊ะ ระยอง 

8 2642300244 นายธนกร จ าเริญนุสิต สุราษฎร์ธานี 

9 2642300392 นางสาวฑีรณัท ขันนาค ประจวบคีรีขันธ์ 

10 2642300988 นายสุพจน์ อรุณพูลทรัพย์ นราธิวาส 
 
  
  
 



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 23728 นวตักรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า 

 (กลุ่มที่ 4) 
 

กิจกรรม 
วิทยากร จ านวน

นักศึกษา 
วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์

ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

รศ.ดร.กุลชลี จงเจริญ 10 คน 
วันท่ี 15 – 16 ต.ค. 65 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมการเรียนผา่นระบบ e- learning - 17 ต.ค. 65 – 21 ม.ค. 66 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 2642300327 นางสาวลัดดา สุทธิรัตน์ ปทุมธานี 

2 2642300897 นางสาวรัชติกร รามัญกิจ จันทบุรี 

3 2652300423 นางสาวอรธิรา เฉยมีศักดิ์ กรุงเทพมหานคร 

4 2642300525 นายสัญญา ผลดิลก บุรีรัมย์ 

5 2642300780 นางนภัส สาฆ้อง เพชรบูรณ์ 

6 2642300723 นางสาวอาซู วิเศษณ์ศิริ แม่ฮ่องสอน 

7 2642300285 นายนิติกร มานะจิตร สุราษฎร์ธานี 

8 2642300400 นางกชนิช ศรีจันทร์ ประจวบคีรีขันธ์ 

9 2632301343 นางสาวสุพัตรา แข็งแรง กระบี่ 

10 2652300167 นางพัชราภรณ์ จีนหีต สุราษฎร์ธานี 
 

   

 
 
 
 
 

  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 23728 นวตักรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า 

 (กลุ่มที่ 5) 
 

กิจกรรม 
วิทยากร จ านวน

นักศึกษา 
วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์

ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

อ.ดร.โสภนา สุดสมบูรณ ์ 10 คน 
วันท่ี 15 – 16 ต.ค. 65 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมการเรียนผา่นระบบ e- learning - 17 ต.ค. 65 – 21 ม.ค. 66 

 
ล าดับ

ที ่
เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 2632300410 นางสาวสุพัตรา คติยะจันทร์ สมุทรปราการ 

2 2642300541 นางสาวปรารถนา พุทธศรี กาญจนบุรี 

3 2642301275 นางสาวสินีวาส กิตติบริสุทธิ์ กรุงเทพมหานคร 

4 2652300514 นางสาวนิศากานต์ นฤมิตกริ่มกมล ปทุมธานี 

5 2642300921 นายรณชัย ประทุมเขตต์ อุดรธานี 

6 2652300084 นายอดิศักดิ์ ปทุมปี นครราชสีมา 

7 2642300822 นางสาวอรวรา พุทธินาท เชียงใหม่ 

8 2642300426 นายสุรวุฒิ อารีชล สุราษฎร์ธานี 

9 2642300871 นางณัฐติยา แก่นจันทร์ ตรัง 

10 2642301077 นางสาววิลาสิน ีวัชรปิยานันทน์ พังงา 
 


