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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
แผนกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 22765 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

        (Provision of Learning Experiences in English Language) 
 
 
 

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 

 
ลงชื่อ  .  
         (.รองศาสตราจารย์ ดร อารีรักษ์ มีแจ้ง.) 

        ประธานชุดวิชา 

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

       (รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา) 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

 
 



 

ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษาที่  2565 
ชุดวิชา 22765 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

 
 
 

วันเปิดภาคการศึกษา      วันที่ 15 กันยายน 2565 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  ผ่าน Microsoft Teams          วันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2565 
(สัมมนาเสริมครั้งที่ 1) 
สัมมนาเสริมครั้งที่ 2                                                            E-learning 
        
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์  
 

ชื่ออาจารย์ หมายเลขโทรศัพท์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง 081-8863117 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ตารางกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams (สัมมนาเสรมิครั้งที่ 1) 
ชุดวิชา 22765 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

 
การปฐมนิเทศ / ซักซ้อมการเข้าใช้งานกับนักศึกษาก่อนสอนจริง    วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 – 17.00 น. 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams            วันที่ 15–16 ตุลาคม 2565   
 

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

บรรยายสรุปและอภิปรายประเด็นส าคัญ
จากชุดวิชาหน่วยท่ี 1 –7  

 

ฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติการเขียน
แผนการจดัการเรียนรู้   

 

น าเสนอแผนการจัดการเรียนรู้และวิพากษ์ผลงาน สรุปการ
สัมมนา

เสรมิครั้งที่ 
1 

 
 
 
 
 
 

 



รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 22765 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน 
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรม
ปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

รศ.ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง 9 คน 
วันท่ี 15–16 ตุลาคม 65 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

ครั้งท่ี 2  e - learning   - 

 
ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ – นามสกุล จังหวัด 

1 2642100313 นางสาวลัดดาวัลย์ กระโจม ปทุมธานี 
2 2642100875 นางสาวภักดิพร ศิลปศาสตร์ พิษณุโลก 
3 2642100941 นางสาวหทัยรัตน์ ชินบุรารัตน์ สุราษฎร์ธานี 
4 2642101006 นางสาวกวินรัชฏ ์ลิบไพรวัลย์ ชลบุร ี
5 2642101204 นางสาวโสภิดา ทองฤทธิ์ ตรัง 
6 2642101303 นางสาวนันท์ชนก สุคชเดช นครศรีธรรมราช 
7 2642101444 นายทวีชัย หล้าทุม สุพรรณบุรี 
8 2642101469 นางสาวสฤษตา ขวัญคง นครศรีธรรมราช 
9 2642101477 นายวัชรพงศ์ พรหมอินทร์ นครศรีธรรมราช 
10    

 
 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ – นามสกุล จังหวัด ลายเซ็นต์ 

1 2642101246 นางสาวพัชราภรณ์ พวงเเสง   
4     

 
 


