
 

 

 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(สัมมนาเสริม) 
แผนกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 

ชุดวิชา 25715  การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร 

(Guidance and Psychological Counseling in Organization) 
 

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 

 

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

         (รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท  แสนสา) 
        ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชา 

 

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

       (รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา) 
        ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

 



 

 

 
ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษาที่  2565 

ชุดวิชา 25715  การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
 
 
 

วันเปิดภาคการศึกษา        วันที่ 15 กันยายน 2565 
สัมมนาเสริมครั้งที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ Microsoft Teams   วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 
สัมมนาเสริมครั้งที่ 2 e-Learning       วันที ่3  ตุลาคม 2565 -14 มกราคม 2566 
        
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์  
 

ชื่ออาจารย์ หมายเลขโทรศัพท์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา 089-678-8422 
อ.ดร.จุรีรัตน์  นิลจันทึก 087-456-6954 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  ตารางกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams  
ชุดวิชา 25715  การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

 
การปฐมนิเทศ / ซักซ้อมการเข้าใช้งานกับนักศึกษาก่อนสอนจริง    วันที่ 19  พฤศจิกายน 2565  เวลา 19.00 – 20.00 น. 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1    วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 
 

วันที ่ 26 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 9.00 – 12.00 น., 13.00 - 16.00 น.) 27 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 ์

อภิปรายความรู้ชุดวิชา 
“แนวคิดการแนะแนวและการปรึกษา 

เชิงจิตวิทยาในองค์กร” 
และน าเสนอผลงาน และ อภิปราย 

น าเสนอผลงาน และ อภิปราย (ต่อ) น าเสนอผลงาน และ อภิปราย (ต่อ) 
สรุปผลการ
น าเสนอ 

 

ชี้แจงการ
ท ารายงาน
ฉบับท่ี 3 

 
 

 



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 25715  การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร 

 

กิจกรรม 
วิทยากร จ านวน

นักศึกษา 
วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์

ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน ์

ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 
รศ.พ.ต.ท. หญิง ดร.สุขอรุณ  วงษ์ทิม 17 คน 

วันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2565 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมการเรียนผา่นระบบ e- learning 3  ตุลาคม 2565 -14 
มกราคม 2566 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 2642800029 นางสาวสุพินญา งามเสงี่ยม ชลบุร ี

2 2642800086 นางสาวพัชระ ดวงจิตนิรัช สมุทรปราการ 

3 2642800136 นางพิมพ์ณรัณ ผุดผาด ราชบุรี 

4 2642800169 นางสาวเทวี เผือกนรินทร์ ชลบุร ี

5 2642800177 นายชูชาติ ไสยภาค หนองบัวล าภู 

6 2642800185 นายชูชาติ ศิริปัญจนะ อุดรธานี 

7 2642800201 นางสาววัชรา ชัยพันธ์ อุดรธานี 

8 2642800219 นางสาวพิริยา สุนทรเนตร สุพรรณบุรี 

9 2642800250 นางสาวรุ่งนภา บัวตะคุ นครราชสีมา 

10 2642800474 นางจันทนา ซิลวา กรุงเทพมหานคร 

11 2642800508 นางสาวสุกัลยา สถาพรวลัยรัตน์ กรุงเทพมหานคร 

12 2642800516 นางสาวบุญทิวา ศิริกันต์ กรุงเทพมหานคร 

13 2642800573 นางเบ็ญจวรรณ รอบคอบ สุราษฎร์ธานี 

14 2642800581 นางสาวเสาวรส ส้มพลอย สุราษฎร์ธานี 

15 2642800649 นางธนวรรณ ส าลีรัตน์ คาร์ราเวย์ สมุทรปราการ 

16 2642800656 นางสาวณาตยา เสตะจันทน์ นนทบุรี 

17 2642800664 นางสาวจิตรี รัตนาวงศ์ไชยา นนทบุรี 
 


