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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
แผนกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 

ชุดวิชา  22746  สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย 
(Foundation and  Methodologies in Thai Language) 

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 

 
 
 

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

   (รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี  ยหะกร) 
 ประธานชุดวิชา 

 

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

       (รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา) 
        ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 



 

 

ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษาที่  2565 
ชุดวิชา  22746  สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย 

 
 
 
วันเปิดภาคการศึกษา     วันท่ี 15  กันยายน  2565 
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1  วันท่ี 15-16  ตุลาคม  2565    
    
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2         วันท่ี 3-4  ธันวาคม  2565 

 
 
สอบถามเพิ่มเติม  
 

สอบถามเพิ่มเติม 
รศ.ดร.สุวรรณี  ยหะกร 
โทรศัพท์  : 02 504 8548 
               087-043-0796 
e-mail: Thanarat356@Gmail.com 

 ผศ.ดร.อภิรักษ์  อนะมาน 
โทรศัพท์:   02 504 8546 
              081-621-4799 
e-mail: Apirak@yahoo.com 

 
 
 



 

 

ตารางกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams คร้ังที่ 1 
ชุดวิชา  22746  สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย 

การปฐมนิเทศ / ซักซ้อมการเข้าใช้งานกับนักศึกษาก่อนสอนจริง    วันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น. 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1    วันที่  15-16  ตุลาคม  2565   
 

วันที่ 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

ปฏิสัมพันธ์
ออนไลน์ 

สัมมนาประเด็นอภิปราย 
ในประมวลสาระหน่วย 1  

ถึง หน่วย 4 

นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษา 
ชิ้นที่ 1 

สัมมนาประเด็นอภิปราย 
ในประมวลสาระหน่วย 5  

ถึง หน่วย 7 
  

สัมมนาประเด็นการน าความรู้ใน
หน่วยที่ 1- 7 ไปใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ภาษาไทย 

 

ตารางกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams คร้ังที่ 2 
ชุดวิชา  22746  สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2    วันที่ 3-4  ธันวาคม  2565 
วันที่ 3  ธันวาคม  2565 (เวลา 9.00 – 12.00 น., 13.00 - 16.00 น.) 4  ธันวาคม  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

ปฏิสัมพันธ์
ออนไลน์ 

สัมมนาประเด็นอภิปราย 
ในประมวลสาระหน่วย 8  

ถึง หน่วย 11 

นักศึกษาน าเสนอผลงานชิ้นที่2 สัมมนาประเด็นอภิปราย 
ในประมวลสาระหน่วย 12  

ถึง หน่วย 15 

สัมมนาประเด็นการน าความรู้ใน
หน่วยที่ 8- 15 ไปใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ภาษาไทย 

 
 



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา  22746  สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย    

กลุ่มที่  1 
 

 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ออนไลน์ 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

ผศ.ดร.อภิรักษ์  อนะมาน 
8  คน 

วันท่ี 15-16 ตุลาคม  2565 
เวลา 9.00 – 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

ผศ.ดร.อภิรักษ์  อนะมาน 
วันท่ี 3-4  ธันวาคม 2565  
เวลา 9.00 – 16.00 น. 

 
ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ – นามสกุล จังหวัด 

1 2652100211 นางสาวยุวดี สร้อยเสน อ่างทอง 
2 2652100252 นางสาวนิชธาวัลย์ เพชระ นครศรีธรรมราช 
3 2652100278 นางสาววิจิตตรา วรรณบุรี สุราษฎร์ธานี 
4 2652100286 นางสาววิริยา ธรรมสมบัติ ปทุมธานี 
5 2652100294 นางสาวบังอร บุตรอินทร์ บึงกาฬ 
6 2652100302 นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข บึงกาฬ 
7 2652100336 นางสาวพรวิไล สุขมาก นนทบุรี 
8 2652100351 นางสาวพรพิมล ทารัตน์ อุบลราชธานี 

 
  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา  22746  สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย    

กลุ่มที่  2 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ออนไลน์ 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

รศ.ดร.สุวรรณี  ยหะกร 
8 คน 

วันท่ี 15-16 ตุลาคม  2565 
เวลา 9.00 – 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

รศ.ธนรัชฏ์  ศิริสวัสดิ์ 
วันท่ี 3-4  ธันวาคม 2565  
เวลา 9.00 – 16.00 น. 

 
ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ – นามสกุล จังหวัด 

1 2652100625 นางสาวจุฑาทิพย์ มงคลรัตนาสิทธิ์ นครปฐม 
2 2652100633 นางสาวสุธาว ีวิวัฒน์กสิกิจ สุพรรณบุรี 
3 2652100922 นางสาวสุภาสินี บุญรมย์ อุบลราชธานี 
4 2652101003 นางสาวมัลลิกา แซ่เฮ่า นครศรีธรรมราช 
5 2652101029 นางสาวอริสรา คงศิริ ฉะเชิงเทรา 
6 2652101037 นางสาวพรลภัส กลับนวล นครศรีธรรมราช 
7 2652101045 นางสาวชญากาณฑ์ จันทาบ นนทบุรี 
8 2652101052 นายเฉลิมกาญจน์ เทพยา สงขลา 

 
 


