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สาขาวิชาศึกษาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
แผนกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 

ชุดวิชา 22754  สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนสังคมศึกษา 
(Foundations and Methodologies of Social Studies Instruction)                 

 
 
 

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 

 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี จ าปาทอง) 
ประธานชุดวิชา 

 

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท  แสนสา) 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

  



 

 

ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา  2565 
ชุดวิชา 22754  สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนสังคมศึกษา 

 
 
 

วันเปิดภาคการศึกษา      วันที่ 15  กันยายน  2565 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1  วันที่ 22 - 23   ตุลาคม 2565 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2  วันที่ 3 – 4  ธันวาคม  2565 
        

   
สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์  
 

ชื่ออาจารย์ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี จ าปาทอง 086-907-2965 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 

 ตารางกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams คร้ังที่ 1 
ชุดวิชา 22754  สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนสังคมศึกษา 

 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1    วันที่ 22  ตุลาคม 2565 

วันที ่ 22 ตุลาคม 2565 (เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.) 
ชั่วโมงที ่ 1 2 3 4 5 6 

กิจกรรมปฏสิัมพันธ์ออนไลน ์  
บรรยายสรุป เรื่อง  
“หน่วยท่ี 1-4” 

 

 
นักศึกษาน าเสนอผลงาน 

และ อภิปราย 

 

        ตารางกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams คร้ังที่ 2 
ชุดวิชา 22754  สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนสังคมศึกษา 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2    วันที่  3 ธันวาคม  2565 
วันที ่ 3  ธันวาคม  2564 (เวลา 9.00 – 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.) 

ชั่วโมงที ่ 1 2 3 4 5 6 
กิจกรรมปฏสิัมพันธ์ออนไลน ์  

บรรยายสรุป เรื่อง  
“หน่วยท่ี 9-12” 

 

 
นักศึกษาน าเสนอผลงาน 

และ อภิปราย 

 
 



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 22754  สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนสังคมศึกษา 

 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน 
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรม
ปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

ผศ.ดร. ดรุณี  จ าปาทอง 
6 คน 

22   ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

ผศ.ดร. ดรุณี  จ าปาทอง 
3   ธันวาคม  2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 2652101094 นางสาวสุชาดา ทองขาว สุราษฎร์ธานี 
2 2652101102 นายสาริทธิ์ คงเกิด ชุมพร 

3 2652101110 นางสุพรรษา กันธา พะเยา 

4 2652101128 นางสาวพฤกษา เทียนกุล กรุงเทพมหานคร 

5 2652101136 นางสาวหนึ่งฤทัย สัมพันธ์สิทธิ์ กรุงเทพมหานคร 

6 2652101151 นายธนกร บริพันธ์ สงขลา 
 
 


