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สาขาวิชาศึกษาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
แผนกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 22757  การจดัประสบการณ์การเรียนรูส้ังคมศึกษา 

 
 
 

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 

 
 
 

ลงชื่อ .......................................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี จ า ปาทอง) 

ประธานชุดวิชา 
 
 
 

ลงชื่อ .......................................................................... 
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท  แสนสา) 

ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
  



 

 

 

ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา  2565 
ชุดวิชา 22757  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา 

 
 
 

วันเปิดภาคการศึกษา      วันที่ 15  กันยายน  2565 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1  วันที่ 24 - 25   กันยายน  2565 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2  วันที่ 5 – 6  พฤศจิกายน  2565 
สอบไล่ประจ าภาคการศึกษา     มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
        
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์  
 

ชื่ออาจารย์ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี จ าปาทอง 086-907-2965 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา 089-143-6084 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  ตารางกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams คร้ังที่ 1 
ชุดวิชา 22757  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา 

 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1    วันที่   24 - 25   กันยายน  2564 
 

วันที ่ 24 กันยายน  2565  (เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.) 25   กันยายน  2565 (เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.) 
ชั่วโมงที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
กิจกรรม

ปฏิสัมพนัธ์
ออนไลน ์

 
บรรยายสรุป เรื่อง  
“หน่วยท่ี 1-4” 

 

 
นักศึกษาน าเสนอผลงาน 

และ อภิปราย 

 
บรรยายสรุป เรื่อง  
“หน่วยท่ี 5-8” 

 
นักศึกษาน าเสนอผลงาน 

และ อภิปราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

        ตารางกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams คร้ังที่ 2 
ชุดวิชา 22757  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา 

 
 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2    วันที่ 5– 6  พฤศจิกายน  2564 
 

วันที ่ 5 พฤศจิกายน  2565 (เวลา 9.00 – 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.) 6 พฤศจิกายน  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 
กิจกรรม

ปฏิสัมพนัธ์
ออนไลน ์

 
บรรยายสรุป เรื่อง  
“หน่วยท่ี 9-12” 

 

 
นักศึกษาน าเสนอผลงาน 

และ อภิปราย 

 
บรรยายสรุป เรื่อง  
“หน่วยท่ี 13-15” 

 
นักศึกษาน าเสนอผลงาน 

และ อภิปราย 

 
 



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 22757  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา 

  
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน 
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรม
ปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

ผศ.ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา 
11  คน 

24 - 25   กันยายน  2565
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

ผศ.ดร. ดรณุี  จ าปาทอง 
5 – 6  พฤศจิกายน  2565

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 2632101040 นายกรวิชญ์ ประชาโรจน์ กรุงเทพมหานคร 

2 2642100230 ว่าที่ร้อยตรีหญิง เมล์วิกา เต๋กอ๋อต้ง กรุงเทพมหานคร 

3 2642100255 นางสาวรังสิมา สีเสน เลย 

4 2642100271 นายพัฒฐานนท์ ยะนุ เชียงใหม่ 

5 2642100446 นางสาวนวิยา พ่ึงเกศสุนทร นครปฐม 

6 2642100610 นางสาวศิริธร นรสิทธิ ์ นครปฐม 

7 2642101170 นายจิระศักดิ์ คชสีห์ ฉะเชิงเทรา 

8 2642101188 นางสาวปุณณฎา พันธสี ฉะเชิงเทรา 

9 2642101287 นางสาวมะลิ สมหมาย กรุงเทพมหานคร 

10 2642101295 นางสาวกรรณณิการ์ ชุมพล กรุงเทพมหานคร 

11 2642101337 นายวรวิทย์ จันทร์ฝาก ตรัง 

 
 


