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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
แผนกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 

ชุดวิชา 29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
(Principle and Theories of Education for teaching Profession) 

(สัมมนาเสริม) 
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 

 
 

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

        ประธานชุดวิชา 
 

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

       (รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา) 
        ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

  

 



 

 

ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษาที่  2565 

ชุดวิชา 29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
 

 
 
 

วันเปิดภาคการศึกษา      วันที่ 15 กันยายน 2565 
สัมมนาเสริมครั้งที่ 1  ปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  ผ่าน Microsoft Teams วันที่ 22-23  ตุลาคม 2565 
สัมมนาเสริมครั้งที่ 2  ปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  ผ่าน e- learning  ตลอดภาคการศึกษา   
  
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางกิจกรรมสัมมนาเสริมคร้ังที่  1 
ชุดวิชา 29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู 

 
สัมมนาเสริม 1 ครั้ง    วันที่ 22-23 ตุลาคม 2565 กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
 

วันที ่
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.)                               

ชั่วโมงที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
กิจกรรมปฏสิัมพันธ์ออนไลน ์ สรุปสาระบทเรียน 

หน่วยท่ี 1 - 8 
นักศึกษาน าเสนอ 

งานช้ินท่ี 1 
สรุปสาระบทเรียน 
หน่วยท่ี 9 - 15 

นักศึกษาน าเสนอ 
งานช้ินท่ี 2 

 
 
 

  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 29702  หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู 

 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ออนไลน์ 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

รศ.ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ 10  คน 
วันท่ี 22-23  ตุลาคม  2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 
ครั้งท่ี 2  e - learning 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 2642000174 นางสาวสรินญา เจียระไนรุ่งโรจน์ ประจวบคีรีขันธ์ 
2 2652000056 นางสาวศิรีธร เรืองปรัชญากุล บุรีรัมย์ 
3 2652000254 นางสาวภารวี รัตนกิจ นครศรีธรรมราช 
4 2652000262 นายระศิเมษ เมืองช้าง นครศรีธรรมราช 

5 2652000304 นายณัฐปฏิภาณ สอนผึ้ง ปทุมธานี 
6 2652000338 นายวิศรุต ปัญญา มุกดาหาร 
7 2652000379 นายณัฐพล เตชะพันธ์งาม กรุงเทพมหานคร 
8 2652000387 นางสาวกิ่งกาญจน์ บุนยะริส ฉะเชิงเทรา 
9 2652000403 นางสาวพจนีย์ หริ่มฉ่ า กรุงเทพมหานคร 

10 2652000478 นางสาวอรพรรณ ศรีไม้ ล าพูน 
 
 


