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แผนกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 

ชุดวิชา 25904 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
(Seminar on Contemporary Issues in Guidance and Psychological Counseling) 

 
 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 

 
 

.................................................. 
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร) 

ประธานคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา 
 
 

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

ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์



 

ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 
ชุดวิชา 25904 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

 
 

วันเปิดภาคการศึกษา        วันที่ 15 มีนาคม 2566 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1  วันที่ 29 เมษายน 2566 
(สัมมนาเข้มครั้งที่ 1)   
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2  วันที่ 17 มิถุนายน 2566 
(สัมมนาเข้มครั้งที่ 2)    
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 3  วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 
(สัมมนาเข้มครั้งที่ 3)    
 
สอบไล่ประจ าภาคการศึกษา                      วันที่  15 - 16  กรกฎาคม 2566  
                                                                                     
สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์  
 

          ชื่ออาจารย์ หมายเลขโทรศัพท์ 
รศ.ดร.นิธิพัฒน์  เมฆขจร 081-842-0169 
รศ.พ.ต.ท.หญิง ดร.สุขอรุณ  วงษ์ทิม 092-9955-462 
รศ.ดร.นิรนาท   แสนสา 089-678-8422 
รศ.ดร.วัลภา  สบายยิ่ง 081-438-5678 
ผศ.ดร.จิระสุข  สุขสวัสดิ์ 081-246-5056 
อ.ดร.จุรีรัตน์   นิลจันทึก 087-456-6954 

 
 
 
 
 
 



 ตารางกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 25904 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

 
การปฐมนิเทศ / ซักซ้อมการเข้าใช้งานกับนักศึกษาก่อนสอนจริง  
วันที่ 15 มีนาคม 2566   เวลา 19.00 - 20.00 น. 
 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1              วันที่ 29 เมษายน 2566 

วันที่ 29 เมษายน 2566 (เวลา 9.00 – 12.00 น., 13.00 - 16.00 น.) 
ชั่วโมงที ่ 1 2 3 4 5 6 
กิจกรรม

ปฏิสัมพนัธ์
ออนไลน ์

บรรยายพิเศษ เร่ือง “ประเด็นร่วมสมัยทางการ
แนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวิทยา” 

โดย 
รศ.ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์  

(วิทยากรภายนอก) 

น าเสนองาน/ ฝึกปฏิบัติ 
และ 

สรุปการสัมนาเข้ม 
ครั้งที่ 1 และแนะน างานสัมมนาเข้มครั้งที่ 2 

 

 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2               วันที่ 17 มิถุนายน 2566 

วันที ่ 17 มิถุนายน 2566 (เวลา 9.00 – 12.00 น., 13.00 - 16.00 น.) 
ชั่วโมงที ่ 1 2 3 4 5 6 
กิจกรรม

ปฏิสัมพนัธ์
ออนไลน ์

 

น าเสนองาน/ ฝึกปฏิบัติ น าเสนองาน/ ฝึกปฏิบัติ 
และ 

สรุปการสัมนาเข้ม 
ครั้งที่ 2 และแนะน างานสัมมนาเข้มครั้งที่ 3 

 
 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 3             วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 

วันที ่ 15 กรกฎาคม 2566 (เวลา 9.00 – 12.00 น., 13.00 - 16.00 น.) 
ชั่วโมงที ่ 1 2 3 4 5 6 
กิจกรรม

ปฏิสัมพนัธ์
ออนไลน ์

 

น าเสนองาน/ ฝึกปฏิบัติ น าเสนองาน/ ฝึกปฏิบัติ 
 

สรุปการสัมมนาเข้ม
ครั้งที่ 3 และแนะน า
การเตรียมตัวสอบ 



รายช่ือวิทยากรและนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 25904 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

 

รายชื่อวิทยากร 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน 
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ออนไลน์ 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 

รศ.ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ 
(วิทยากรภายนอก) 
บรรยาย เรื่อง “ประเด็นร่วมสมัย
ทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิง
จิตวิทยา” 

2 คน 

วันที่ 29 เม.ย. 2566 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

รศ.ดร.นิรนาท แสนสา 
รศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง 

วันที่ 29 เม.ย. 2566 
เวลา 13.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2 

ผศ.ดร.จิระสุข สุขสวัสดิ์ 
อ.ดร.จุรีรัตน์ นิลจันทึก 

วันที่ 17 มิ.ย. 2566 
เวลา 09.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 3 

รศ.พ.ต.ท.หญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม 
รศ.ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร 

วันที่ 15 ก.ค. 2566 
เวลา 09.00 - 16.00 น. 

 

รายชื่อนักศึกษา 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด หมายเหตุ 

1 4652500010 นางสาวปาลิดา  ศรีธนะ นนทบุรี  

2 4652500036 นางวันเพ็ญ  ใจปทุม ปทุมธานี  
 


