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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
แผนกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams  

(สัมมนาเสริมครั้งที่ 1 ) 
ชุดวิชา  23727  การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ 

Development of Learning Management Systems 
 
 

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 
 

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

(รองศาสตราจารย ์ดร. เก็จกนก เอื้อวงศ์) 
ประธานชุดวิชา 

 
 

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

(รองศาสตราจารย ์ดร.นิรนาท แสนสา) 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
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ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษาที่  2565 
ชุดวิชา  23727  การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ 

 

 
 

วันเปิดภาคการศึกษา      วันที่ 15  กันยายน  2565 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 วันที่ 17-18  กันยายน  2565 
สอบไล่ประจ าภาคการศึกษา     วันอาทิตย์ที่  29  มกราคม 2566    
                                (เวลา 13.00 - 16.30 น.) 
 
        
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์  
 

ชื่ออาจารย์ หมายเลขโทรศัพท์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เก็จกนก  เอื้อวงศ์ 081-684-8284 
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ตารางกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams  
ชุดวิชา  23727  การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ 

 

การปฐมนิเทศ / ซักซ้อมการเข้าใช้งานกับนักศึกษาก่อนสอนจริง    วันที่ 15 กันยายน  2565 เวลา 16.00 – 17.00 น. 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที ่1    วันที ่ 17-18 กันยายน 2565 
กิจกรรมผ่าน e-Learning         วันที ่30 กันยายน 2565- 30 มกราคม 2565 
         
 

ชั่วโมงที ่
 

วันที ่

23 ตุลาคม 2564 (เวลา 9.00 –16.00 น.) 

1 2 3 4 5 6 

17 กันยายน 2565 บรรยายน าเรื่อง
จุดมุ่งหมายของชุดวิชา 
และกิจกรรมการเรยีนรู ้

นักศึกษาน าเสนอรายงานและอภปิราย 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

 
18 กันยายน 2565 นักศึกษาน าเสนอรายงานและอภปิราย 

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
บรรยายสรุป และ
ตอบข้อซักถาม 
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รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา  23727  การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ 

 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน 
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ออนไลน์ 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams คร้ังที่ 1 

รศ.ดร.เก็จกนก  เอ้ือวงศ์ 11 คน 
17-18 กันยายน 2565    
เวลา 9.00  - 16.00 น. 

 

คร้ังที่ 2  e-Learning  
 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 2632300659 นางสาวชมพู คงสินรัตนชัย กรุงเทพมหานคร 

2 2632301236 นายธีรวุฒิ รักกลาง นครราชสีมา 

3 2642300202 นายสมสวัสดิ์ มาลาทอง สงขลา 

4 2642300590 นายทวีศักดิ์ ภู่ชัย สระแก้ว 

5 2642300798 ว่าที่ร้อยตรี ศักดา ชาติรัมย์ นนทบุรี 

6 2642301192 นางสาวสุขทิพย์ สุขใส กรุงเทพมหานคร 

7 2642301309 นางสาวจิตประภัสสร ทะศรีแก้ว น่าน 

8 2642301333 นางสาวชนากานต์ บัวแย้ม ก าแพงเพชร 

9 2652300217 นายมนัส วระรักษ์ หนองคาย 

10 2652300266 นางสาวขวัญตา พรภิกานนท์ กรุงเทพมหานคร 

11 2652300514 นางสาวนิศากานต์ นฤมิตกริ่มกมล ปทุมธานี 
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