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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
แผนกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 

ชุดวิชา 25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
(Research in Guidance and Psychological Counseling) 

(สัมมนาเสริม) 
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 

 

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

         (รองศาสตราจารย์ ดร.วัลภา  สบายยิ่ง) 
        ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชา 

 
 

ลงชื่อ  .......................................................................... 
       (รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท  แสนสา) 

        ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
 
 

  



 

 

ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษาที่  2565 
ชุดวิชา 25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

 
 
 

วันเปิดภาคการศึกษา       วันที่ 15 กันยายน 2565 
สัมมนาเสริมครั้งที่  1        E-learning 
สัมมนาเสริมครั้งที่  2  กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  ผ่าน Microsoft Teams วันที่ 12-13  พฤศจิกายน 2565 
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์  
 

ชื่ออาจารย์ หมายเลขโทรศัพท์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลภา  สบายยิ่ง 081-438-5678 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  ตารางกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

 
การปฐมนิเทศ / ซักซ้อมการเข้าใช้งานกับนักศึกษาก่อนสอนจริง    วันที่ 11  พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00 – 20.00 น. 
สัมมนาเสริมครั้งที่  2  กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams  วันที่ 12-13  พฤศจิกายน  2565 
 

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

ปฏิสัมพนัธ์
ออนไลน ์

บรรยายสรุป เรื่อง  
“แนวทางการพัฒนาเครื่องมือแนะแนว

และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา” 
 

นักศึกษาน าเสนอรายงานการพัฒนา
เครื่องมือแนะแนวและการปรึกษาเชิง

จิตวิทยา และอภิปราย 

นักศึกษาน าเสนอรายงานการพัฒนาเครื่องมือแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและ อภิปราย (ต่อ) 

ช้ีแจง
รายละเอียด
ของงานและ
การสัมมนา
เสรมิครั้งที่ 2  

สรุปการ
สัมมนา

เสรมิครั้งที ่
1 
 

 
 

 



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

(กลุ่มที่  1) 
 

กิจกรรม 
วิทยากร จ านวน

นักศึกษา 
วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์

ออนไลน์ 
สัมมนาครั้งท่ี  1  e-learning  

14  คน 

 
สัมมนาครั้งท่ี  2   
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

รศ.ดร.วัลภา  สบายยิ่ง 
วันที่  12-13  พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 2642800474 นางจันทนา ซิลวา กรุงเทพมหานคร 

2 2652800042 นางสาวปวีณา ชาวงษ์ สมุทรปราการ 

3 2652800059 นางสาวอภิญญา จันทรวิวัฒน ์ สมุทรปราการ 

4 2652800067 นางสาวธัญลักษณ์ แสนชัย กรุงเทพมหานคร 

5 2652800091 นางสาวภริดา เพ็ชรเล็ก พัทลุง 

6 2652800125 นางสาวศิรดา วงศ์ประเสริฐ ล าปาง 

7 2652800133 นายศักรินทร์ ง่วนกิ้ม พัทลุง 

8 2652800141 นางสาวอารีนา หมัดด า สุราษฎร์ธานี 

9 2652800158 นางสาวอาภากร ยาตาล อุดรธานี 

10 2652800166 นางสาวบุษบัน รอดรังษี อุดรธานี 

11 2652800174 นางจันทนีย์ เฮิมนาง แม่ฮ่องสอน 

12 2652800182 นางสาวประสพพร สมจันทร์ ลพบุรี 

13 2652800190 นางสาวจีรประภา ยนต์พิมาย นครราชสีมา 

14 2652800208 นางสาวมนัสณันท์ ตระกูลวงศ์กิตติ ปทุมธานี 
 
  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

(กลุ่มที่  2) 
 

กิจกรรม 
วิทยากร จ านวน

นักศึกษา 
วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์

ออนไลน์ 
สัมมนาครั้งท่ี  1  e-learning  

13 คน 

 
สัมมนาครั้งท่ี  2   
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

รศ.ดร.นิรนาท  แสนสา 
วันท่ี 12-13  พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 2652800224 นางสาวปรัชญาภรณ์ วันทอง หนองบัวล าภู 

2 2652800257 สิบต ารวจตรี ศิริพล เจียมประกอบ พิจิตร 

3 2652800265 นางสาวจีรนันท์ เขียวเสน สุราษฎร์ธานี 

4 2652800281 นายศิทชา สังข์แก้ว ประจวบคีรีขันธ์ 

5 2652800299 นางสาวภริษา ส าเพียร นนทบุรี 

6 2652800307 นายเจตโชติ ยุววาณิชชากร กรุงเทพมหานคร 

7 2652800349 นายกิตติ์ธเนศ อัศจรรย์ ปทุมธานี 

8 2652800356 นาวาตรีหญิง ธนิกานต์ โมรา ชลบุร ี

9 2652800372 นางสาวจุรีพร แก้วณะศรี กาญจนบุรี 

10 2652800380 นายคงศักดิ์ โฉมยงค์ ราชบุรี 

11 2652800398 นางสาวสมศรี สิงห์แสงอ่อน ชลบุร ี

12 2652800406 นางสาวขวัญใจ กลมกลาง กรุงเทพมหานคร 

13 2652800414 นางสาวกิตติมาพร พืชเพ้ียน นครราชสีมา 
 


