
ที่  อว.0628.02/246        คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

        อ.เมือง  จ.ลพบุรี  ๑๕๐๐๐ 
 

 25 เมษายน  2565 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 
 

เรียน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ก าหนดการ         จ านวน  1  ฉบับ 
 

 ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ด าเนินการร่วมกับสาขาวิชาสังคม
ศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะทางสังคม” 
ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมที่ 6 เสริมความสามารถ
ของนักศึกษาทั้ง 3 มิติ คือ KSA ทั้งในรายวิชาเอกวิชาชีพครูและวิชาศึกษาทั่วไป ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี 
ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จ านวน 80 คน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะทางสังคมศึกษาให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษานั้น 

  ในการนี้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เห็นว่าบุคลากรในสังกัดของท่านเป็น              
ผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์  

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกต ุ
 2. อาจารย์พัตรา  ค าสีหา 

ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การพัฒนาทักษะทางสังคม” ระหว่างวันที่ 9-13 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดัง
ก าหนดการท่ีแนบมาพร้อมนี้  

 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ 
โอกาสนี้  

  ขอแสดงความนับถือ 
  
 

  (อาจารย์ ดร.ภัสยกร  เลาสวัสดิกุล) 
  คณบดีคณะครุศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
ส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 
โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๓๖-๔๑๑๑๑๒ 
E-mail : Saraban_edu@lawasri.tru.ac.th  
ผู้ประสานงานโครงการ: อาจารย์ปนัดดา พาณิชยพันธ์ 086-660-0085 
 
 

mailto:Education_tru@hotmil.com


ก าหนดการจัดโครงการ  
เรื่อง การพัฒนาทักษะทางสังคมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) 

ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ พฤษภาคม 2565 
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ใช้ห้อง ZOOM Meeting id : 982 856 7313 Passcode: 12123 
************************************************************************************************ 
วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม 2565 
 08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 - 12.00  น.  กิจกรรมกลุ่ม การเรียนการสอนสังคมศึกษาในสภาวการณ์ปัจจุบัน 
วิทยากรโดย    1. ผศ.ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ   กลุ่มท่ี 1 

                             2. อ.พัตรา ค าสีหา            กลุ่มท่ี 2 
             3. อ.สุทธิษา สมนา           กลุ่มท่ี 3  

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น.  กิจกรรมกลุ่ม การเรียนการสอนสังคมศึกษาในสภาวการณ์ปัจจุบัน(ต่อ) 

วิทยากรโดย    1. ผศ.ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ   กลุ่มท่ี 1 
                             2. อ.พัตรา ค าสีหา            กลุ่มท่ี 2 
             3. อ.สุทธิษา สมนา           กลุ่มท่ี 3  
วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม 2565 
 08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน  

09.00 - 12.00 น.  กิจกรรมกลุ่ม การสอนสังคมศึกษาโดยใช้หลักจิตปัญญา 
วิทยากรโดย    1. ผศ.ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ   กลุ่มท่ี 1 

                             2. อ.พัตรา ค าสีหา            กลุ่มท่ี 2 
             3. อ.สุทธิษา สมนา           กลุ่มท่ี 3  

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น. กิจกรรมกลุ่ม การสอนสังคมศึกษาโดยใช้หลักจิตปัญญา (ต่อ) 

วิทยากรโดย    1. ผศ.ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ   กลุ่มท่ี 1 
                             2. อ.พัตรา ค าสีหา            กลุ่มท่ี 2 
             3. อ.สุทธิษา สมนา           กลุ่มท่ี 3  
วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม 2565 
 08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน   

09.00 - 12.00 น.  กิจกรรมกลุ่ม การสอนสังคมโดยใช้หลักการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ 
   (geo-literacy) 

วิทยากรโดย    1. ผศ.ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ   กลุ่มท่ี 1 
                             2. อ.พัตรา ค าสีหา            กลุ่มท่ี 2 
             3. อ.สุทธิษา สมนา           กลุ่มท่ี 3  

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 



13.00 - 16.00 น. กิจกรรมกลุ่ม การสอนสังคมโดยใช้หลักการรู้เรื่องภูมิศาสตร์  
    (geo-literacy) (ต่อ) 

วิทยากรโดย    1. ผศ.ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ   กลุ่มท่ี 1 
                             2. อ.พัตรา ค าสีหา            กลุ่มท่ี 2 
             3. อ.สุทธิษา สมนา           กลุ่มท่ี 3  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม 2565 
 08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน   

09.00 - 12.00 น.  กิจกรรมกลุ่ม การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 
   กับการสอนสังคมศึกษา 

วิทยากรโดย    1. ผศ.ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ   กลุ่มท่ี 1 
                             2. อ.พัตรา ค าสีหา            กลุ่มท่ี 2 
             3. อ.สุทธิษา สมนา           กลุ่มท่ี 3  

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น. กิจกรรมกลุ่ม การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 
   กับการสอนสังคมศึกษา (ต่อ) 

วิทยากรโดย    1. ผศ.ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ   กลุ่มท่ี 1 
                             2. อ.พัตรา ค าสีหา            กลุ่มท่ี 2 
             3. อ.สุทธิษา สมนา           กลุ่มท่ี 3  
วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม 2565 
 08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน   

09.00 - 12.00 น.  กิจกรรมกลุ่ม การใช้งานโปรแกรม MapWindow Gis  
   การน าเข้าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ และข้อมูลเชิงบรรยาย 

วิทยากรโดย    1. ผศ.ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ   กลุ่มท่ี 1 
                             2. อ.พัตรา ค าสีหา            กลุ่มท่ี 2 
             3. อ.สุทธิษา สมนา           กลุ่มท่ี 3  

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น. กิจกรรมกลุ่ม การใช้งานโปรแกรม MapWindow Gis  
   การน าเข้าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ และข้อมูลเชิงบรรยาย (ต่อ) 

วิทยากรโดย    1. ผศ.ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ   กลุ่มท่ี 1 
                             2. อ.พัตรา ค าสีหา            กลุ่มท่ี 2 
             3. อ.สุทธิษา สมนา           กลุ่มท่ี 3  

 
************************************************** 

 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


