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แผนกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
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ลงชื่อ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์) 
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ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษาที่  2565 
ชุดวิชา 27702 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

 
 
 

วันเปิดภาคการศึกษา      วันที่ 15 กันยายน 2565 
สัมมนาเสริมครั้งที่ 1  ปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  ผ่าน Microsoft Teams วันที่ 15-16 ตุลาคม 2565 
สัมมนาเสริมครั้งที่ 2  ปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  ผ่าน Microsoft Teams วันที่ 3-4  ธันวาคม  2565 
 
 
 
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์  
 

ชื่ออาจารย์ หมายเลขโทรศัพท์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ 

081-753-6044 
081-426-0058 

  
 
 
 
 



 

ตารางกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams คร้ังที่ 1 
ชุดวิชา 27702 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

 
การปฐมนิเทศ/ซักซ้อมการเข้าใช้งานกับนักศึกษาก่อนสอบจริง วันที่  9  ตุลาคม  2565 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ครัง้ท่ี 1 วันที่  15-16  ตุลาคม  2565 

 
วันที ่ 15 ตุลาคม 2565 (9.00 – 12.00 น., 13.00 – 16.00 น.) 16 ตุลาคม 2565 (9.00 – 12.00 น., 13.00 – 16.00 น.) 

ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กิจกรรม
ปฏิสัมพนัธ์
ออนไลน ์

บรรยายสรุปการเขยีนโครงการวิจยั
ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

(บทที่ 1 – บทที่ 2) 

นักศึกษาน าเสนองานท่ีท าโครงการวิจัย 
(บทที่ 1) 

นักศึกษาน าเสนองานท่ีท าโครงการวิจัย 
(บทที่ 1) 

นักศึกษาปรับแก้งานท่ีท าโครงการวิจัย 
(บทที่ 1) 

บรรยายงานที่ก าหนดให้นักศึกษาท าใน
สัมมนาครั้งท่ี 2 
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ตารางกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams คร้ังที่ 2 
ชุดวิชา 27702 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ครัง้ท่ี 2 วันที่  3-4  ธันวาคม  2565 

 
วันที ่ 3 ธันวาคม 2565 (9.00 – 12.00 น., 13.00 – 16.00 น.) 4  ธันวาคม  2565 (9.00 – 12.00 น., 13.00 – 16.00 น.) 

ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กิจกรรม
ปฏิสัมพนัธ์
ออนไลน ์

นักศึกษาน าเสนองานท่ีท าโครงการวิจัย 
(บทที่ 2 – บทที่ 3) 

นักศึกษาน าเสนองานท่ีท าโครงการวิจัย 
(บทที่ 2 และบทที่ 3) 

บรรยายสรุปการเขยีนโครงการวิจยัทาง
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

(บทที่ 3) และการเตรยีมการสัมมนาเข้ม 

 
 
 



 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
สัมมนาเสริมชุดวิชา 27702 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

กลุ่มที่  1 
 

กิจกรรม 
วิทยากร จ านวน

นักศึกษา 
วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์

ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

รศ.ดร.ทวีวัฒน์  วัฒนกุลเจริญ 8  คน 
วันท่ี 16 – 17 ตุลาคม 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

รศ.ดร.วรางคณา  โตโพธิ์ไทย 8  คน 
วันท่ี 3-4  ธันวาคม 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 

 
  

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 
1 2652700028 นางสาวทิพย์วิมล สุริวงศ์ ฉะเชิงเทรา 
2 2652700036 นางสาวนาตยา สดวัน ชัยนาท 

3 2652700044 นางสาวจิรัชญา เหรียญทอง สระบุรี 
4 2652700200 นายเวชกร เถียรทิม นครสวรรค์ 
5 2652700234 นายพงษ์พันธุ์ เขื่องสถุ่ง ล าปาง 
6 2652700242 นางณัฏณิพัช เจิมจุ้ย พิษณุโลก 
7 2652700267 นางสาวกนธิชา เกื้อมา สุราษฎร์ธานี 
8 2652700275 นางภัทฉรา ตั้งนรกุล สุราษฎร์ธานี 
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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
สัมมนาเสริมชุดวิชา 27702 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

กลุ่มที่  2 
 

กิจกรรม 
วิทยากร จ านวน

นักศึกษา 
วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์

ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

รศ.ดร.วาสนา  ทวีกุลทรัพย์ 8  คน 
วันท่ี 16 – 17 ตุลาคม 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

รศ.ดร.ศันสนีย์  สังสรรค์อนันติ 8  คน 
วันท่ี 3-4  ธันวาคม 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 

 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 
1 2652700135 นางสาวณัฐกาน อ่อนรั่ว ชลบุร ี
2 2652700168 นางสาวจารุวรรณ แสงค า นนทบุรี 

3 2652700192 นายชูชาติ ตะนูรักษ์ ยโสธร 
4 2652700283 นายขวัญชัย ธีระทรัพย์ นนทบุรี 
5 2652700291 นางสาวปาณิสรา หาดแก้ว ลพบุรี 
6 2652700333 นางสาวอิสราภรณ์ เหลืองศรีสว่าง กรุงเทพมหานคร 
7 2652700358 นางสาวสุธาทิพย์ นามเตี๊ยะ นนทบุรี 
8 2652700366 นางสาวกัญญา ทิพย์จันทร์ ลพบุรี 


