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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
แผนกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 22761  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

(Provision of Learning Experiences in Science) 
(สัมมนาเสริม) 

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 

 
 

ลงชื่อ  .......................................................................... 
         (รองศาสตราจารย์ ดร. นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์) 

        ประธานชุดวิชา 
 

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

       (รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา) 
        ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

  

 



 

 

ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษาที่  2565 

ชุดวิชา 22761  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

 
 
 

วันเปิดภาคการศึกษา      วันที่ 15 กันยายน 2565 
สัมมนาเสริมครั้งที่ 1  ปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  ผ่าน Microsoft Teams วันที่ 15-16 ตุลาคม 2565 
สัมมนาเสริมครั้งที่ 2  ปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  ผ่าน e- learning  ตลอดภาคการศึกษา     
        
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์  
 

ชื่ออาจารย์ หมายเลขโทรศัพท์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ 089-217-6980 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางกิจกรรมสัมมนาเสริมปฏิสัมพันธ์ออนไลน ์ คร้ังที่ 1 
ชุดวิชา 22761 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
สัมมนาเสริม    วันที่  15-16  ตุลาคม 2565 กิจกรรมปฏสิัมพันธ์ออนไลน ์
 

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

ปฏิสัมพนัธ์
ออนไลน ์

สรุปเนื้อหา 
ขีววิทยา 

(9.00 – 10.30 น.) 

สรุปเนื้อหา 
เคม ี

(10.30 -12.00 น.) 

สรุปเนื้อหา 
นักศึกษาน าเสนองาน
แผนการจดัการเรียนรู ้

สรุปเนื้อหา 
โลกดาราศาสตร์

อวกาศ 
(9.00 – 10.30 

น.) 

ฟิสิกส ์
(10.30 – 12.00 น.) 

สรุปเนื้อหา 
นักศึกษาน าเสนอ

งานแผนการจัดการ
เรียนรู ้

(13.00 – 14.30 น.) 

อภิปรายเกีย่วกับการจดัการ
การเรยีนการสอนวิทยาศาสตร ์

(หน่วยที่ 12 – 15) 
(14.30 - 16.00 น.) 

 

 



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 22761 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ออนไลน์ 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

รศ.ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ 11  คน 
วันท่ี 15-16  ตุลาคม  2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

ครั้งท่ี  2  e - learning 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 2652000049 นางสาวจุฑาลักษณ์ ริยาพันธ์ สุราษฎร์ธานี 
2 2652000064 นางสาวภัทรดา คงสุด สุราษฎร์ธานี 
3 2652000072 นางสาวมิ่งกมล ทองท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
4 2652000080 นางสาววรรณิกา ทาพรุ่น กรุงเทพมหานคร 
5 2652000122 นางสาวสุภารัตน์ งามประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 
6 2652000148 นางสาววารีณี ใหม่เจริญ นนทบุรี 
7 2652000155 นางสุวรรณา บุญเมือง ประจวบคีรีขันธ์ 

8 2652000270 นางสาวปิยลักษณ์ หะริตวัน นครศรีธรรมราช 
9 2652000296 นางสาวณัฐพร ทองลาด อุบลราชธานี 
10 2652000320 นางสาวเชษฐ์สุดา ผ่องดี เพชรบุรี 
11 2652000486 นายพีรวัชร ศรีเงิน ล าปาง 

 
 
 
 

  


