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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
แผนกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 

ชุดวิชา 22759 ชีววิทยาและเคมีส าหรับครู 
(BIOLOGY AND CHEMISTRY FOR TEACHERS) 

(สัมมนาเสริม) 
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 

 
 

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

         (อาจารย์ ดร.ทรงพล ผดุงพัฒนากูล) 
        ประธานชุดวิชา 

 

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

       (รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา) 
        ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

  



 

 

ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษาที่  2565 
ชุดวิชา 22759 ชีววิทยาและเคมีส าหรับครู 

 
 
 

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

ชื่ออาจารย์ หมายเลขโทรศัพท์ 
อาจารย์ ดร.ทรงพล ผดุงพัฒนากูล 092-536-5196 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน สุวรรณจินดา                  081-665-4464 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams  
สัมมนาเสริมชุดวิชา 22759 ชีววิทยาและเคมีส าหรับครู 

 
การปฐมนิเทศ / ซักซ้อมการเข้าใช้งานกับนักศึกษาก่อนสอนจริง    วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 18.00 – 20.00 น. 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1    วันที่ 15 ตุลาคม 2565 
 

วันที ่ 15 ตุลาคม 2565 (เวลา 9.00 – 12.00 น., 13.00 - 16.00 น.) 
กิจกรรมปฏสิัมพันธ์ออนไลน ์ อภิปรายประเด็นส าคญัจากประมวลสาระชุดวิชา  

หน่วยท่ี 1-15 

 
 

 



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
สัมมนาเสริมชุดวิชา 22759 ชีววิทยาและเคมีส าหรับครู 

 
 

กิจกรรม 
วิทยากร 

จ านวนนักศึกษา 
วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์

ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

อ.ดร.ทรงพล  ผดุงพัฒนากูล 6  คน 
วันท่ี 15 ตุลาคม  2565 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

ครั้งท่ี  2  e - learning 

 
 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 2652000015 นางสาวภัทราพร โสภวชิรากร ปทุมธานี 

2 2652000163 นางสาวศิริลักษณ์ อาสน์แก้ว เพชรบุรี 

3 2652000197 นายวิทยา รัตนะ พัทลุง 

4 2652000312 นางจิดาภา สุพรรณชนะบุรี กรุงเทพมหานคร 

5 2652000353 นางสาวอุไรพร ศรีสอน นนทบุรี 

6 2652000361 นางสาวพรปวีณ์ คชหิรัญ กรุงเทพมหานคร 
 
 


