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ตารางกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams คร้ังที่ 1 
ชุดวิชา 20507  วทิยาการการจัดการเรียนรู้ 

 
การปฐมนิเทศ / ซักซ้อมการเข้าใช้งานกับนักศึกษาก่อนสอนจริง    วันที่ 29 กันยายน 2564   เวลา 18.00 – 19.00 น. 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1    วันที่ 9 ตุลาคม 2565   
 

วันที่ 9 ตุลาคม 2565  
ชั่วโมงที่ 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ออนไลน์ 

ปฐมนิเทศและสรุปสาระส าคัญน าเสนอประเด็นเพ่ืออภิปราย  
หน่วยที ่1 – 7 

1. นักศึกษาเสนอรายงาน และร่วมอภิปรายในกลุ่มนักศึกษา 
2. บรรยายสรุปประเด็นส าคัญจากการเสนองาน  
และชี้แจงการท างานชิ้นที่ 2 

ศึกษาประมวลสาระชุดวิชา หน่วยที่ 1-8 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ เป็นการจัดท าแผนกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ส าหรับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามสัดส่วนที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
- อาจารย์ 1 คน ต่อ / นักศึกษา 15 คน / 12 ชั่วโมง 
- กลุ่มที่ 2 หากนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน จัดได้ 1 วัน (6 ชั่วโมง)  



 

 

ตารางกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams คร้ังที่ 2 
ชุดวิชา 20507  วทิยาการการจัดการเรียนรู้ 

 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 

 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565  

ชั่วโมงที่ 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์

ออนไลน์ 
สรุปสาระส าคัญและน าเสนอประเด็นเพ่ืออภิปรายหนว่ยที่ 8-15 1. นักศึกษาเสนอรายงานชิ้นที่ 2 และร่วมอภิปรายในกลุ่ม

นักศึกษา 
2. บรรยายสรุปประเด็นส าคัญจากการเสนองาน 

ศึกษาประมวลสาระชุดวิชา หน่วยที่ 9-15 



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20507  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

 
วิทยากร  รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์ 
วิทยากรสังเกตการณ์     - 
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 

16 คน 
วันที่ 9 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2 

16 คน 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 
 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1652200013 นายเกรียงศักดิ์ รัฐกุล สงขลา 
2 1652200021 นางนวลทิพย์ วันทนะ นครปฐม 
3 1652200054 นางสาวดวงใจ ชัยกลาง นครราชสีมา 
4 1652200088 นายสุขสันต์ พงศ์ศิลป์วิจิตร สุพรรณบุรี 
5 1652200096 นายไตรรัตน์ โพธิ์เขนย สมุทรปราการ 
6 1652200104 นายณรัล ลือวรศิริกุล สมุทรสาคร 
7 1652200112 นางสาวสุดารัตน์ ขัดสาย ลพบุรี 
8 1652200120 นางสาวอรวรรณ ริ้วทอง กรุงเทพมหานคร 
9 1652200146 นางสาวศิริลักษณ์ นามวงษ์ นนทบุรี 
10 1652200153 นางสาวสาริสา ปิ่นค า นนทบุรี 
11 1652200161 นางดวงใจ บุญกุศล ลพบุรี 
12 1652200179 นายนภดล แช่มช้อย นนทบุรี 
13 1652200187 นางสาวศันสนีย์ แสนศิริพันธ์ กรุงเทพมหานคร 
14 1652202142 นางสาวธนาภา สักพุฒน์ ตรัง 
15 1652202282 นางสาวไพลิน ชยาภัม กรุงเทพมหานคร 
16 1652202829 นายสุเทียม เครือวัลย์ กรุงเทพมหานคร 

 


