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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
แผนกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา  22740 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา  

 PRINCIPLES OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
 

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 

 

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

       (อาจารย์ ดร.กัญจนา ศิลปกิจยาน) 
        ประธานชุดวิชา 

 

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

       (รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา) 
        ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

  



 

ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษาที่  2565 
ชุดวิชา  22740 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา 

 
วันเปิดภาคการศึกษา      วันที่ 15 กันยายน 2565 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1  วันที่ 15 – 16 ตุลาคม  2565 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2   วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2565 
        
สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์  
 
                 ชื่ออาจารย์ หมายเลขโทรศัพท์ 
อาจารย์ ดร.กัญจนา ศิลปกิจยาน 086-397-6951 
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หรดาล 083-178-6467 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ตารางกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams คร้ังที่ 1 
ชุดวิชา  22740 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา 

 
การปฐมนิเทศ / ซักซ้อมการเข้าใช้งานกับนักศึกษาก่อนสอนจริง    วันที่ 7 ตุลาคม  2565 เวลา 19.00 – 20.00 น. 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1    วันที่ 15 – 16 ตุลาคม  2565 
 

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

การบรรยายประกอบการอภิปรายกลุ่ม 
(ครอบคลุมหน่วยท่ี 1-4) 

การบรรยายประกอบการอภิปรายกลุ่ม 
(ครอบคลุมหน่วยท่ี 5-6,8-9) 

นักศึกษาน าเสนองานท่ีมอบหมาย การอภิปรายซักถาม 
 

การให้
ข้อมูล

ย้อนกลับ
และการ

อธิบายงาน
ครั้งท่ี 2 

 
 
 
 
 
 



 

ตารางกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams คร้ังที่ 2 
ชุดวิชา  22740 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา 

 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2    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 ์

การบรรยายประกอบการอภิปรายกลุ่ม 
(ครอบคลุมหน่วยท่ี 7, 10-12) 

การบรรยายประกอบการอภิปรายกลุ่ม 
(ครอบคลุมหน่วยท่ี 13-15) 

นักศึกษาน าเสนองานท่ีมอบหมาย การอภิปรายและซักถาม 
 

สรุปเนื้อหา
และการให้

ข้อมูล
ย้อนกลับ 

 
 



รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา  22740 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา 

 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ออนไลน์ 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 อ.ดร.กัญจนา ศิลปกิจยาน 17 คน วันที่ 15 – 16 ตุลาคม  2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 รศ.ดร.อรุณี หรดาล 17 คน 

วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน  2565 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 2652100070 นางสาวกาญจนา อยู่ปรางค์ พระนครศรีอยุธยา 

2 2652100096 นางสาวชิดชนก รัศมี พะเยา 

3 2652100112 นางสาววิเมรี ฟอกสันเที๊ยะ พัทลุง 

4 2652100146 นางสาวประวีณา ทาเครือ ประจวบคีรีขันธ์ 

5 2652100153 นางฟาตีเมาะห์ โต๊ะเด็ง ปัตตานี 

6 2652100161 นางสาวอรัญญา เงินมูล พะเยา 

7 2652100179 นางสาววนิดา ภู่ปาน พัทลุง 

8 2652100187 นางสาวกนิฏฐา จีนด้วง พิษณุโลก 

9 2652100567 นางวันวิสา วีระพลากร กรุงเทพมหานคร 

10 2652100575 นางจันทร์จิรา จินา ตาก 

11 2652100674 นางสาวพรพรรณ อาตมาตร ภูเก็ต 

12 2652100757 นางสาวอลิตา แก้วเพชร นครศรีธรรมราช 

13 2652100765 นางสาวอรณิช คงศิริ ฉะเชิงเทรา 

14 2652100831 นางสาวชนัญชิดา ศรีวงศ์ อุดรธานี 

15 2652100864 นางสาวปาณิสรา เกิดสุวรรณ กรุงเทพมหานคร 

16 2652100872 นางสาวรัชดา จันทร์รวม นนทบุรี 

17 2652101060 นางสาวดาราพรรณ ศุขแจ้ง ยโสธร 

 


