รายงานผลการดาเนินโครงการ
“โครงการอบรมการเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์
ด้วย E -Learning และ Microsoft Team”
รายงาน ณ วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2563

โครงการอบรมการเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์
ด้วย E -Learning และ Microsoft Team
สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้อย่างมาก เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ
สื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึง กลายเป็นเครื่องมือที่สาคัญ ในการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ ซึ่งสามารถใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี โดยนาระบบที่มี ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานใน
การเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดยจะใช้งานผ่านด้วย E -Learning และ Microsoft Team ซึ่งเป็นระบบ
การเรีย นการสอนในแบบออนไลน์ ทาให้ก ารเรีย นรู้ข องนักศึ กษาที่ส ามารถเรีย นรู้ ผ่ านออนไลน์ ไ ด้ แ ละมี
ประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สานักคอมพิวเตอร์จึงได้จัดโครงการอบรมการเตรียมการสอนผ่าน
ระบบออนไลน์ ด้วย E -Learning และ Microsoft Team เพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอน และทาให้การ
เรียนการสอนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อจัดการฝึกอบรมการเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์ ด้วย E -Learning และ Microsoft Team
ให้แก่คณาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจ อย่างน้อย 8 หลักสูตร
เป้าหมายโครงการ
คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมเพื่อวางแผนโครงการ
2. ประชาสัมพันธ์
3. ดาเนินการจัดการอบรม
4. สรุปโครงการ
ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ประชุมเพื่อวางแผนโครงการ
2. สารวจความต้องการในการฝึกอบรม /
ประชาสัมพันธ์
3. ดาเนินการจัดอบรม
4. สรุปโครงการ

2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลักสูตรการอบรม
ลาดับ

หลักสูตร

วันที่

เวลา

เป้าหมาย

1.

การใช้งาน Nrru ELearning สาหรับ
การเรียนการสอนออนไลน์ รอบที่ 1

13 พฤษภาคม 2563

09.00-12.00 น.

คณาจารย์และผูส้ นใจ

2.

การใช้งาน Nrru ELearning สาหรับ
การเรียนการสอนออนไลน์ รอบที่ 2

14 พฤษภาคม 2563

09.00-12.00 น.

คณาจารย์และผูส้ นใจ

3.

การใช้งาน Nrru ELearning สาหรับ
การเรียนการสอนออนไลน์ รอบที่ 3

15 พฤษภาคม 2563

09.00-12.00 น.

คณาจารย์และผูส้ นใจ

4.

การใช้งาน Nrru ELearning สาหรับ
การเรียนการสอนออนไลน์ รอบที่ 4

18 พฤษภาคม 2563

09.00-12.00 น.

คณาจารย์และผูส้ นใจ

5.

การใช้งาน Nrru ELearning สาหรับ
ผู้ดูแลระบบ

19 พฤษภาคม 2563

09.00-12.00 น.

คณาจารย์และผูส้ นใจ

20 พฤษภาคม 2563

09.00-12.00 น.

คณาจารย์และผูส้ นใจ

6.

การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ รอบที่ 1

21 พฤษภาคม 2563

09.00-12.00 น.

คณาจารย์และผูส้ นใจ

7.

การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ รอบที่ 2

22 พฤษภาคม 2563

09.00-12.00 น.

คณาจารย์และผูส้ นใจ

8.

การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อ
สนับสนุนกาiเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ รอบที่ 3

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้อาจารย์และผู้ที่สนใจสามารถใช้งานระบบ E -Learning และ Microsoft Team
ได้เป็นอย่างดี
2. เพื่อพัฒนาสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดียมากยิ่งขึ้น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สรุปผลการดาเนินงานการอบรม
การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์ ด้วย E -Learning และ Microsoft Team
รายงานผลการดาเนินงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การเตรียมการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ ด้วย E -Learning และ Microsoft Team จานวน 8 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 13 – 22 พฤษภาคม 63
โดยมีผลการดาเนินการดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หลักสูตร
การใช้งาน Nrru ELearning สาหรับการเรียนการสอนออนไลน์ รอบที่ 1
การใช้งาน Nrru ELearning สาหรับการเรียนการสอนออนไลน์ รอบที่ 2
การใช้งาน Nrru ELearning สาหรับการเรียนการสอนออนไลน์ รอบที่ 3
การใช้งาน Nrru ELearning สาหรับการเรียนการสอนออนไลน์ รอบที่ 4
การใช้งาน Nrru ELearning สาหรับผู้ดูแลระบบ
การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์
รอบที่ 1
การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์
รอบที่ 2
การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์
รอบที่ 3

จานวนผู้เข้าอบรม
15
คน
15
คน
25
คน
15
คน
4
คน
38
คน

รวม

31

คน

25

คน

168

คน

การใช้งาน Nrru ELearning สาหรับการเรียนการสอนออนไลน์ รอบที่ 1
ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
รูปแบบการเรียน
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก
นายชนกร วัชรปาณ
นางสาวนิศารักษ์ ดันกระโทก
ผศ.ดร.ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน
ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ
ผศ.ดร.กรุณา เชิดจิระพงษ์
นายธานี จงยัง
ผศ.ดร.สวียา ปรารถนาดี ชาติวิวัฒนาการ
ผศ.ดร.วราภรณ์ โกศัลวิตร
ผศ.ดร.สายใจ ปอสูงเนิน

หน่วยงาน
สานักคอมพิวเตอร์
โปรแกรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรียนออนไลน์ผ่าน มาเรียน
Microsoft
ที่หอ้ ง
Teams
27.01.01












11.
12.
13.

ผศ.ดร.จิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี
อาจารย์ภัคภร ขันกสิกรรม

14.
15.

นางสาวนวรัตน์ อนันตบุษย์

Kanokmon Rujirakul
อาจารย์จิติวัฒนา คากลิ้ง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ
หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร







การใช้งาน Nrru ELearning สาหรับการเรียนการสอนออนไลน์ รอบที่ 2
ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ชื่อ-นามสกุล

หน่วยงาน

ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นางปัทมะ บุตรพรม
อาจารย์ชนกร วัชรปาณ
นายศราวุธ พิสุตปัญญาทร
นายฉัตรชัย สุดดีพงษ์
นายพิเชฐ เกล็ดงูเหลือม
ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ
ผศ.ดร.ลาวัลย์ ศิริศรีมังกร
ผศ.ดร.ภัทรฤทัย กันตะกนิษฐ์
ดร.อรนุช อินตา
อาจารย์ตวงพร ปิยวิทย์
อาจารย์บุษราคัม ป้อมทอง
อาจารย์กัญญาภัค ภัยแคล้ว
อาจารย์พัชนา สุวรรณแสน
อาจารย์วิมลยา เนื้อทอง
ดร.สมร สุทธิปิยภัทร

ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการ
สนับสนุนนักศึกษาพิการ
โปรแกรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรแกรมภาษาอังกฤษ

รูปแบบการเรียน
เรียนออนไลน์
ผ่าน Microsoft
Teams

มาเรียน
ที่ห้อง
27.01.01

















การใช้งาน Nrru ELearning สาหรับการเรียนการสอนออนไลน์ รอบที่ 3
ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ชื่อ-นามสกุล

หน่วยงาน

ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์
นางสายฝน อาชนะชัย คอน์ฮอร์สต์ โปรแกรมวิชาเคมี
นายประสบสุข จุลนาค
โรงเรียนสาธิต
นางสาวอรชุลี ยมจันทร์
โรงเรียนสาธิต
นายวัชรวุฒิ ม่วงกลาง
โรงเรียนสาธิต
นางสาวเบญจวรรณ ลาภโชค
โรงเรียนสาธิต
นางสาวนัทธ์ สิทธิเสือ
โรงเรียนสาธิต
นางสาวจันทิมา บุญผัน
โรงเรียนสาธิต
นางสาวพรรณนิษา ทองเรือง
โรงเรียนสาธิต
นายภูริทัต พั้วแพง
โรงเรียนสาธิต
นายศราวุธ พิสุตปัญญาทร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์สุพัตรา ทองกลม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.วาสนา กีรติจาเริญ
คณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ภณิดา แก้วกูร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.รุจิรา ศรีสุภา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.ภาณุเดชา กมลมานิทย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์พชรมน ซื่อสัตย์ลือสกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รศ.พรณีย์ ตะกรุดทอง
คณะวิทยาการจัดการ
รศ.สุกัญญา กล่อมจอหอ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ปทุมพร โสตถิรัตนพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ภัทราพร ยุธาชิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.สุธีรา เข็มทอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.จิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.อังคณา ชาติก้อน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รูปแบบการเรียน
เรียนออนไลน์ผ่าน มาเรียน
Microsoft
ที่ห้อง
Teams
27.01.01



ผศ.ดร.ภาณุเดชา กมลมานิทย์


























การใช้งาน Nrru ELearning สาหรับการเรียนการสอนออนไลน์ รอบที่ 4
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
รูปแบบการเรียน
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ชื่อ-นามสกุล

หน่วยงาน

ผศ.วัชราภรณ์ ธิโสภา
นางสาววลัยรัตน์ โพธิสาร
นางฐิตารีย์ เปรมวิไลศักดิ์ บุญศักดิ์
ดร.อาภา สธนเสาวภาคย์
อาจารย์ปัทมาภรณ์ เสือทองปาน
WUTTICHAI CHONGKUMNUNGSIL
ผศ.ดร.วรัชยา เชื้อจันทึก
อาจารย์วิลาสนี สถิตเดชกุญชร
ผศ.ดร.ปาริโมก เกิดจันทึก
ผศ.ธวัชชัย เอกสันติ
นางสาวตรีมาศ แซ่อั้ง
นางสาวอรวรรณ ชอบสระน้อย
ผศ.ธนวัฒน์ รังสูงเนิน
อาจารย์ธนวัฒน์ โกวิทวณิชภัณฑ์
นายบัญญัติ อนนท์จารย์

โปรแกรมวิชาการตลาด
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตร ศศ.บ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา

เรียนออนไลน์ผ่าน มาเรียน
Microsoft
ที่หอ้ ง
Teams
27.01.01

















การใช้งาน Nrru ELearning สาหรับผู้ดูแลระบบ
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
รูปแบบการเรียน
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.

นายศราวุธ พิสุตปัญญาทร
ผศ.ดร.อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง
นางสาวธิดารัตน์ ณ จัตุรัส
Kanokmon Rujirakul

หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

เรียนออนไลน์ มาเรียน
ผ่าน Microsoft ที่ห้อง
Teams
27.01.01






การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รอบที่ 1
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
รูปแบบการเรียน
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวศรัญญา หลวงจานงค์
นายประสบสุข จุลนาค
นางสาวอรชุลี ยมจันทน์
นายวัชรวุฒิ ม่วงกลาง
นางสาวจันทิมา บุญผัน
นางสาวนัทธ์ สิทธิเสือ
นางสาวเบญจวรรณ ลาภโชค
นางสาวพรรณนิษา ทองเรือง
นางนริสรา แสนโคตร
นายเอกพล แสนโคตร
นางนงเยาว์ ศรีสว่าง
นางสาวดนิตา จัตุชัย
นายภูริทัต พั้วแพง
นางนิภาพร อ่อนตา
นางสายฝน ทองศรี
นางสาวเสาวลักษณ์ โผดนอก
นางสาวจุฑารัตน์ ใหญ่กระโทก
นางสาวพีรยา คงวัฒนะ
นางสาวอรอนงค์ เดชชัยภูมิ
นางสาวปาริชาติ ชุมภูปะฏิ
อาจารย์ปัทมาภรณ์ เสือทองปาน
อาจารย์สุพัตรา ทองกลม
อาจารย์บัญญัติ อนนท์จารย์
ผศ.ดร.วรัชยา เชื้อจันทึก
ผศ.ดร.จตุพล จันทร์ทิพย์
ผศ.ดร.สายใจ ปอสูงเนิน
ผศ.ดร.วัชรพงษ์ วงค์เขียว
ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์
อาจารย์สุกัญญา กล่อมจอหอ
อาจารย์วิลาสินี สถิตเดชกุญชร

หน่วยงาน
โรงเรียนสาธิต ฯ
โรงเรียนสาธิต ฯ
โรงเรียนสาธิต ฯ
โรงเรียนสาธิต ฯ
โรงเรียนสาธิต ฯ
โรงเรียนสาธิต ฯ
โรงเรียนสาธิต ฯ
โรงเรียนสาธิต ฯ
โรงเรียนสาธิต ฯ
โรงเรียนสาธิต ฯ
โรงเรียนสาธิต ฯ
โรงเรียนสาธิต ฯ
โรงเรียนสาธิต ฯ
โรงเรียนสาธิต ฯ
โรงเรียนสาธิต ฯ
โรงเรียนสาธิต ฯ
โรงเรียนสาธิต ฯ
โรงเรียนสาธิต ฯ
โรงเรียนสาธิต ฯ
โรงเรียนสาธิต ฯ
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรียนออนไลน์ มาเรียนที่
ผ่าน Microsoft
ห้อง
Teams
27.01.01
































31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

อาจารย์ปรีติวัฒน์ วรรณบุษปวิช
ผศ.ดร.อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง
อาจารย์ปาริโมก เกิดจันทึก
อาจารย์ภัคภร ขันกสิกรรม
Kanokmon Rujirakul
ผศ.ดร.สายใจ ปอสูงเนิน
ผศ.ดร.กมณชนก วงศ์สุขสิน
อาจารย์บุญนาค จันทร์อุดร




คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาการศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี








การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รอบที่ 2
ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
รูปแบบการเรียน
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ชื่อ-นามสกุล

หน่วยงาน

อาจารย์หงส์วริน ไชยวงศ์
โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์
ดร.สมร สุทธิปิยภัทร
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
Asst. Prof. Dr. Xin Huo
Faculty of Science and Technology
อาจารย์ปัทมาภรณ์ เสือทองปาน คณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.สิรินาถ จงกลกลาง
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ณพิตร วัฒนวีรพงษ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดร.อรนุช อินตา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ตวงพร ปิยวิทย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ธานี จงยัง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.ภัทรฤทัย กันตะกนิษฐ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.กรุณา เชิดจิระพงษ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์กัญญาภัค ภัยแคล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.จิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ปทุมพร โสตถิรัตนพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.วราภรณ์ โกศัลวิตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์วิมลยา เนื้อทอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รศ.สุกัญญา กล่อมจอหอ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.สุธีรา เข็มทอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอัศวะ รักงาม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.วิวรรณ กาญจนวจี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ภัทราพร ยุธาชิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ธวัชชัย เอกสันติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์

เรียนออนไลน์ มาเรียนที่
ผ่าน Microsoft
ห้อง
Teams
27.01.01

























24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ดร.ดิเรก ฉิมชนะ
นายประสบสุข จุลนาค
nijel conrad
นางสาวเบญจวรรณ ลาภโชค
นายอิสระ สิงหะรา
นางสาวพีรยา คงวัฒนะ
นางสาวตรีมาศ แซ่อั้ง
นางสาวอรวรรณ ชอบสระน้อย



โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์
โรงเรียนสาธิตฯ
โรงเรียนสาธิตฯ
โรงเรียนสาธิตฯ
โรงเรียนสาธิตฯ
โรงเรียนสาธิตฯ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ









การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รอบที่ 3
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
รูปแบบการเรียน
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
1.
2.

ผศ.ดร.ชมัยพร เจริญพร
ผศ.ภณิดา แก้วกูร

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

อาจารย์นิธิมา หาญประโคน
นายศราวุธ พิสุตปัญญาทร
นางสาวบัณฑิตา มียิ่ง
นายชัยพงศ์ นาคเพชร
อาจารย์สุพัตรา ทองกลม
ดร.ลักษมี โขมโนทัย
นางสาววิกานดา ชัยรัตน์
ผศ.ดร.เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล
ผศ.ดร.วรัชยา เชื้อจันทึก
อาจารย์จีรพรรณ ขจรจิตต์จรัส
ผศ.ภาคภูมิ พิลึก
ผศ.ดร.แววดาว ดาทอง
อาจารย์อมรชัย ใจซื่อกุล
ผศ.ดร.อังคณา ชาติก้อน
อาจารย์เมลดา อภัยรัตน์
ดร. ศิวพร แพงคา
ดร.สิริพร สิริชัยเวชกุล
ผศ.ดร.วราภรณ์ โกศัลวิตร
นางสาวธิดารัตน์ ณ จัตุรัส
นางเมธินี แนบสูงเนิน

หน่วยงาน
โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
งานอาคารสถานที่และสาธาณูปการ

เรียนออนไลน์ มาเรียนที่
ผ่าน Microsoft
ห้อง
Teams
27.01.01
























23.

นางปัทมา บุตรพรม

24.
25.

นางสาวเอื้องทิพย์ ไตรบารุง
อาจารย์ธนวัฒน์ โกวิทวิทวณิชภัณฑ์

ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการ
สนับสนุนนักศึกษาพิการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
หลักสูตร ศศ.บ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว





ภาคผนวก

รูปภาพกิจกรรมการอบรม

รูปภาพกิจกรรมการอบรม

รูปภาพกิจกรรมการอบรม

