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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
แผนกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 

ชุดวิชา  22742 การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย 
 MANAGEMENT OF  EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL INSTITUTION 

 
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 

 
 

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

       (อาจารย์ ดร.กัญจนา ศิลปกิจยาน) 
        ประธานชุดวิชา 

 

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

       (รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา) 
        ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  



 

ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 
ชุดวิชา  22742 การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย 

 
วันเปิดภาคการศึกษา      วันที่ 15 กันยายน 2565 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  ผ่าน Microsoft Teams  วันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2565 
(สัมมนาเสริมครั้งที่ 1) 
สัมมนาเสริมครั้งที่ 2      E-learning 

        
สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์  
 
                 ชื่ออาจารย์ หมายเลขโทรศัพท์ 
อาจารย์ ดร.กัญจนา ศิลปกิจยาน 086-397-6951 
  
   
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ตารางกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams (สัมมนาเสรมิคร้ังที่ 1) 
ชุดวิชา  22742 การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย 

 
การปฐมนิเทศ / ซักซ้อมการเข้าใช้งานกับนักศึกษาก่อนสอนจริง    วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 19.00 – 20.00 น. 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1    วันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2565 
 

วันที ่ 8 ตุลาคม 2565 (เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.) 9 ตุลาคม 2565 (เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.) 
ชั่วโมงที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
กิจกรรม

ปฏิสัมพนัธ์
ออนไลน ์

การบรรยายประกอบการอภิปรายกลุ่ม
ย่อยและกลุ่มใหญ่ พร้อมการน าเสนองาน

ที่มอบหมาย 
(ครอบคลุมหน่วยท่ี 1,3) 

การบรรยายประกอบการอภิปรายกลุ่ม
ย่อยและกลุ่มใหญ่ พร้อมการน าเสนอ

งานท่ีมอบหมาย 
(ครอบคลุมหน่วยท่ี 3,6) 

การบรรยายประกอบการอภิปรายกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่              
พร้อมการน าเสนองานท่ีมอบหมาย 

(ครอบคลุมหน่วยท่ี 8,9,10,11,12,14) 

การให้
ข้อมูล

ย้อนกลับ
และการ
ทบทวน
เนื้อหา 

 
 
 
 
 
 

 



รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา  22742 การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย 

 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ออนไลน์ 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 อ.ดร.กัญจนา ศิลปกิจยาน 10  คน 

วันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

e-learning   

 
 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 2632102006 นางสาวสุพัตรา พฤกษ์สุวรรณ ตาก 

2 2642100297 นางสาวธัญลักษณ์ ม่วงมันดี พิษณุโลก 
3 2642100388 นางสาวอังสนา วิทิต ก าแพงเพชร 

4 2642100529 นางสาวรุจิรา ศิริวัฒน์ สงขลา 

5 2642100552 นางสมนึก ยอดทอง สงขลา 

6 2642100792 นางสาวภัณทิรา เบิกขุนทด นครราชสีมา 

7 2642101055 นางสาวศรีวิไล กะโนะ ตาก 

8 2642101113 นางสาวอทิตยา ตันมา แพร่ 

9 2642101501 นางสาวอุไรรัตน์ หอทับทิม ลพบุรี 

10 2652100724 นางอภัสรา บุญมาเลิศ กรุงเทพมหานคร 
 
 
 


