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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
แผนกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 

ชุดวิชา  22748 วรรณกรรมท้องถิ่น 
(Provision Learning Experience in Thai Language) 

 ภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 

 
 
 

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

   (รองศาสตราจารย์ธนรัชฏ์  ศิริสวัสดิ์) 
ประธานชุดวิชา 

 

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

       (รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา) 
        ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 



 

ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา  2565 
ชุดวิชา  22748 วรรณกรรมท้องถิ่น 

 
 
 
วันเปิดภาคการศึกษา     วันท่ี 15  กันยายน  2565 
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1  วันท่ี 22-23  ตุลาคม  2565    
การเรยีนในระบบ E-learning      ครั้งท่ี 2           

 
สอบถามเพิ่มเติม 

รศ.ดร.สุวรรณี ยหะกร 
โทรศัพท์  : 02 504 8548 
               087-043-0796 
e-mail: syahakorn@yahool.com 

 รศ.ธนรัชฎ์ ศิริสวัสดิ ์
โทรศัพท์  : 02 504 8548 
               089-230-3377 
e-mail: Thanarat356@Gmail.com 

 
 
 



ตารางกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams คร้ังที่ 1 
ชุดวิชา  22748 วรรณกรรมท้องถิ่น 

การปฐมนิเทศ / ซักซ้อมการเข้าใช้งานกับนักศึกษาก่อนสอนจริง    วันที่ 21  ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น. 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1    วันที่  22-23  ตุลาคม 2565  
             
 
 

วันที่ 22 ตุลาคม 2565 (เวลา 9.00 – 12.00 น., 13.00 - 16.00 น.) 23  ตุลาคม 2565 (เวลา 9.00 – 12.00 น., 13.00 - 16.00 น.) 
ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
กิจกรรม
ปฏิสัมพัน
ธ์ออนไลน์ 

สัมมนาประเด็นอภิปราย 
ในประมวลสาระหน่วย 1  

ถึง หน่วย 4 

นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษา 
ชิ้นที่ 1 

สัมมนาประเด็นอภิปราย 
ในประมวลสาระหน่วย 5  

ถึง หน่วย 7 
  

สัมมนาประเด็นการน าความรู้ใน
หน่วยที่ 1- 7 ไปใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา 

 
 
 
 



รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา  22748 วรรณกรรมท้องถิ่น 

 
 

กิจกรรม 
วิทยากร จ านวน

นักศึกษา 
วันที่จัดกิจกรรม

ปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
ครั้งท่ี 1  กิจกรรมปฏสิัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

รศ.ธนรัชฏ์  ศิริสวสัดิ์   
12 คน 

วันท่ี 22-23  ตุลาคม  2565 
เวลา 9.00 – 16.00 น. 

ครั้งท่ี 2  e - learning  - 

 
ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ – นามสกุล จังหวัด 

1 2642100040 นางสาววริฏฐา พูลสุวรรณ สุพรรณบุรี 
2 2642100131 นายพีรายุ ปิดทอง กรุงเทพมหานคร 
3 2642100149 นางสาวศศิประภา ศรีแสง ชลบุร ี
4 2642100180 นางสาวปุญชรัสมิ์ เทียนทอง เพชรบุรี 
5 2642100198 นางสาวฐิติชญาน์ วงษ์สวัสดิ ์ กรุงเทพมหานคร 
6 2642100214 นางสาวเบญจวรรณ บุญศิริ อ่างทอง 
7 2642100958 นางสาวพรสุดา อู่ทอง ฉะเชิงเทรา 
8 2642100990 นางสาวศิวพร ทองมาก ฉะเชิงเทรา 
9 2642101329 นางสาวมัทนา ยามิน สงขลา 
10 2642101394 นางสาวสหัสยา เสือวิเศษ พังงา 
11 2642101402 นางสาวนิสา แป้นเชียร ยะลา 
12 2642101428 นางสาวนันทัชพร ทวีชาติ ปทุมธานี 

 
 


