
กำหนดการอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาปี 1 แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17-18 มิถนุายน 2563   
กลุ่มรวมทั้งหมด วันที่ 17 มิ.ย. 2563 เวลา 8.00 - 9.00 น. จำนวน 3,001 คน 

นักศึกษา คณะ (สาขาวิชา) หัวข้อการสอบ ชื่อห้อง วิทยากร 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทกุคณะและทุกสาขาวิชา • การใช้ระบบห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ห้องอบรมออนไลน์รวม วิทยากรจากศนูย์วิทยบริการ 

 
กลุ่มที่ 1 วันท่ี 17 มิ.ย. 2563 เวลา 09.00 – 10.30 น.  คณะวิทยาศาสตร ์

หัวข้อการสอบ ชื่อห้อง สาขาวิชา วิทยากร 

• การเข้าสู่ระบบและการใช้
ระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็
ของมหาวิทยาลัย 

• การปรับปรุงข้อมูลสว่นตัว
นักศึกษา 

• การใช้ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 

• การใช้ google applications 
 

ห้องอบรมออนไลน์ 1 
https://meet.google.com/mqy-kqbm-syv 

สถิติประยุกต ์
 

นายรักเกียรติ เสารว์งศ์, ดร.ณัฐพล แสนคำ  

ห้องอบรมออนไลน์ 2 
https://meet.google.com/cnb-yzec-eaw 

นวตักรรมสิ่งทอและการ
ออกแบบ 

นายพีคอน หมายสุข, อาจารย์วราวุธ จอสูงเนนิ 

ห้องอบรมออนไลน์ 3 
https://meet.google.com/pnd-mvcc-fjf 

เคม ี
 

นายยุทธนา อาจทวกีุล, ผศ.ดร.สมศักดิ์ จวีัฒนา 

ห้องอบรมออนไลน์ 4 

https://meet.google.com/kym-rzfi-shc 
นวตักรรมอาหารและแปรรปู 
 

นายอาณตัิ กมึรัมย์, ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ 

ห้องอบรมออนไลน์ 5 

https://meet.google.com/esb-qjtk-igc 
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 
 

นายสนทนา สตัตารัมย์, อาจารย์สกรณ ์บุษบง 

ห้องอบรมออนไลน์ 6 
https://meet.google.com/mni-syqa-xag 

คณิตศาสตร ์ นายปณวัชร ์อโรคา, อาจารย์ชลัท รังสมิาเทวัญ 
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กลุ่มที่ 2 วันท่ี 17 มิ.ย. 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น.  คณะวิทยาศาสตร ์
 

หัวข้อการสอบ ชื่อห้อง สาขาวิชา วิทยากร 

• การเข้าสู่ระบบและการใช้
ระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็
ของมหาวิทยาลัย 

• การปรับปรุงข้อมูลสว่นตัว
นักศึกษา 

• การใช้ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 

• การใช้ google applications 
 

ห้องอบรมออนไลน์ 1 
https://meet.google.com/mqy-kqbm-syv 

วิทยาศาสตร์สิง่แวดลอ้ม นายรักเกียรติ เสารว์งศ์, ดร.ณัฐพล แสนคำ  

ห้องอบรมออนไลน์ 2 
https://meet.google.com/cnb-yzec-eaw 

ชีววิทยา นายพีคอน หมายสุข, อาจารย์วราวุธ จอสูงเนนิ 

ห้องอบรมออนไลน์ 3 
https://meet.google.com/pnd-mvcc-fjf 

วิทยาการคอมพวิเตอร์ นายยุทธนา อาจทวกีุล, ผศ.ดร.สมศักดิ์ จวีัฒนา 

ห้องอบรมออนไลน์ 4 

https://meet.google.com/kym-rzfi-shc 
สาธารณสขุศาสตร ์ นายอาณตัิ กมึรัมย์, ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ 

ห้องอบรมออนไลน์ 5 

https://meet.google.com/esb-qjtk-igc 
เทคโนโลยีสารสนเทศ นายสนทนา สตัตารัมย์, อาจารย์สกรณ ์บุษบง 

ห้องอบรมออนไลน์ 6 
https://meet.google.com/mni-syqa-xag 

วิทยาศาสตรก์ารกีฬา 
 

นายปณวัชร ์อโรคา, อาจารย์ชลัท รังสมิาเทวัญ 
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กลุ่มที่ 3 วันท่ี 17 มิ.ย. 2563 เวลา 13.00 – 14.30 น.  คณะครุศาสตร ์
 

หัวข้อการสอบ ชื่อห้อง สาขาวิชา วิทยากร 

• การเข้าสู่ระบบและการใช้
ระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็
ของมหาวิทยาลัย 

• การปรับปรุงข้อมูลสว่นตัว
นักศึกษา 

• การใช้ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 

• การใช้ google applications 
 

ห้องอบรมออนไลน์ 1 
https://meet.google.com/mqy-kqbm-syv 

ศิลปศึกษา + พลศึกษา นายรักเกียรติ เสารว์งศ์, ดร.ณัฐพล แสนคำ  

ห้องอบรมออนไลน์ 2 
https://meet.google.com/cnb-yzec-eaw 

ดนตรีศกึษา (วิชาเอกดนตรี
ไทย) 

นายพีคอน หมายสุข, อาจารย์วราวุธ จอสูงเนนิ 

ห้องอบรมออนไลน์ 3 
https://meet.google.com/pnd-mvcc-fjf 

คณิตศาสตร ์ นายยุทธนา อาจทวกีุล, ผศ.ดร.สมศักดิ์ จวีัฒนา 

ห้องอบรมออนไลน์ 4 

https://meet.google.com/kym-rzfi-shc 
นาฏศิลป ์ นายอาณตัิ กมึรัมย์, ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ 

ห้องอบรมออนไลน์ 5 

https://meet.google.com/esb-qjtk-igc 
ภาษาไทย นายสนทนา สตัตารัมย์, อาจารย์สกรณ ์บุษบง 

ห้องอบรมออนไลน์ 6 
https://meet.google.com/mni-syqa-xag 

เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
เพื่อการศกึษา 

นายปณวัชร ์อโรคา, อาจารย์ชลัท รังสมิาเทวัญ 
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กลุ่มที่ 4 วันท่ี 17 มิ.ย. 2563 เวลา 14.30 – 16.00 น.  คณะครุศาสตร ์
 

หัวข้อการสอบ ชื่อห้อง สาขาวิชา วิทยากร 

• การเข้าสู่ระบบและการใช้
ระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็
ของมหาวิทยาลัย 

• การปรับปรุงข้อมูลสว่นตัว
นักศึกษา 

• การใช้ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 

• การใช้ google applications 
 

ห้องอบรมออนไลน์ 1 
https://meet.google.com/mqy-kqbm-syv 

สังคมศกึษา นายรักเกียรติ เสารว์งศ์, ดร.ณัฐพล แสนคำ  

ห้องอบรมออนไลน์ 2 
https://meet.google.com/cnb-yzec-eaw 

วิทยาศาสตร์ทัว่ไป นายพีคอน หมายสุข, อาจารย์วราวุธ จอสูงเนนิ 

ห้องอบรมออนไลน์ 3 
https://meet.google.com/pnd-mvcc-fjf 

ดนตรีศกึษา (วิชาเอกดนตรี
ตะวันตก) 

นายยุทธนา อาจทวกีุล, ผศ.ดร.สมศักดิ์ จวีัฒนา 

ห้องอบรมออนไลน์ 4 

https://meet.google.com/kym-rzfi-shc 
ฟิสิกส ์ นายอาณตัิ กมึรัมย์, ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ 

ห้องอบรมออนไลน์ 5 

https://meet.google.com/esb-qjtk-igc 
ภาษาอังกฤษ นายสนทนา สตัตารัมย์, อาจารย์สกรณ ์บุษบง 

ห้องอบรมออนไลน์ 6 
https://meet.google.com/mni-syqa-xag 

การศกึษาปฐมวัย นายปณวัชร ์อโรคา, อาจารย์ชลัท รังสมิาเทวัญ 
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กลุ่มที่ 5 วันท่ี 18 มิ.ย. 2563 เวลา 09.00 – 10.30 น.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 

หัวข้อการสอบ ชื่อห้อง สาขาวิชา วิทยากร 

• การเข้าสู่ระบบและการใช้
ระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็
ของมหาวิทยาลัย 

• การปรับปรุงข้อมูลสว่นตัว
นักศึกษา 

• การใช้ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 

• การใช้ google applications 
 

ห้องอบรมออนไลน์ 1 
https://meet.google.com/mqy-kqbm-syv 

ภาษาไทย นายรักเกียรติ เสารว์งศ์, ดร.ณัฐพล แสนคำ  

ห้องอบรมออนไลน์ 2 
https://meet.google.com/cnb-yzec-eaw 

การพัฒนาสังคม นายพีคอน หมายสุข, อาจารย์วราวุธ จอสูง
เนิน 

ห้องอบรมออนไลน์ 3 
https://meet.google.com/pnd-mvcc-fjf 

นิติศาสตร ์ นายยุทธนา อาจทวกีุล, ผศ.ดร.สมศักดิ์ จี
วัฒนา 

ห้องอบรมออนไลน์ 4 

https://meet.google.com/kym-rzfi-shc 
ภาษาอังกฤษ นายอาณตัิ กมึรัมย์, ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ 

ห้องอบรมออนไลน์ 5 

https://meet.google.com/esb-qjtk-igc 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ นายสนทนา สตัตารัมย์, อาจารย์สกรณ ์บุษบง 

ห้องอบรมออนไลน์ 6 
https://meet.google.com/mni-syqa-xag 

รัฐประศาสนศาสตร ์ นายปณวัชร ์อโรคา, อาจารย์ชลัท รังสมิา
เทวัญ 
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กลุ่มที่ 6 วันท่ี 18 มิ.ย. 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ 
 

หัวข้อการสอบ ชื่อห้อง สาขาวิชา วิทยากร 

• การเข้าสู่ระบบและการใช้
ระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็
ของมหาวิทยาลัย 

• การปรับปรุงข้อมูลสว่นตัว
นักศึกษา 

• การใช้ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 

• การใช้ google applications 
 

ห้องอบรมออนไลน์ 1 
https://meet.google.com/mqy-kqbm-syv 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

นายรักเกียรติ เสารว์งศ์, ดร.ณัฐพล แสนคำ  

ห้องอบรมออนไลน์ 2 
https://meet.google.com/cnb-yzec-eaw 

ดนตรี + ศิลปะดิจิทัล นายพีคอน หมายสุข, อาจารย์วราวุธ จอสูงเนนิ 

ห้องอบรมออนไลน์ 3 
https://meet.google.com/pnd-mvcc-fjf 

การเงินและการธนาคาร + 
เศรษฐศาสตร ์

นายยุทธนา อาจทวกีุล, ผศ.ดร.สมศักดิ์ จี
วัฒนา 

ห้องอบรมออนไลน์ 4 

https://meet.google.com/kym-rzfi-shc 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ + 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

นายอาณตัิ กมึรัมย์, ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ 

ห้องอบรมออนไลน์ 5 

https://meet.google.com/esb-qjtk-igc 
การสื่อสารมวลชน + 
การตลาด 

นายสนทนา สตัตารัมย์, อาจารย์สกรณ ์บุษบง 

ห้องอบรมออนไลน์ 6 
https://meet.google.com/mni-syqa-xag 

คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ + การ
จัดการ 

นายปณวัชร ์อโรคา, อาจารย์ชลัท รังสมิาเทวัญ 
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กลุ่มที่ 7 วันท่ี 18 มิ.ย. 2563 เวลา 13.00 – 14.30 น.  คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
 

หัวข้อการสอบ ชื่อห้อง สาขาวิชา วิทยากร 

• การเข้าสู่ระบบและการใช้
ระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็
ของมหาวิทยาลัย 

• การปรับปรุงข้อมูลสว่นตัว
นักศึกษา 

• การใช้ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 

• การใช้ google applications 
 

ห้องอบรมออนไลน์ 1 
https://meet.google.com/mqy-kqbm-syv 

เทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา นายรักเกียรติ เสารว์งศ์, ดร.ณัฐพล แสนคำ  

ห้องอบรมออนไลน์ 2 
https://meet.google.com/cnb-yzec-eaw 

เทคโนโลยีเซรามิกสแ์ละการ
ออกแบบ 

นายพีคอน หมายสุข, อาจารย์วราวุธ จอสูงเนนิ 

ห้องอบรมออนไลน์ 3 
https://meet.google.com/pnd-mvcc-fjf 

ออกแบบผลติภัณฑ์  นายยุทธนา อาจทวกีุล, ผศ.ดร.สมศักดิ์ จวีัฒนา 

ห้องอบรมออนไลน์ 4 

https://meet.google.com/kym-rzfi-shc 
เทคโนโลยีวศิวกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์+  
เทคโนโลยีสถาปตัยกรรม 

นายอาณตัิ กมึรัมย์, ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ 

ห้องอบรมออนไลน์ 5 

https://meet.google.com/esb-qjtk-igc 
วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 

นายสนทนา สตัตารัมย์, อาจารย์สกรณ ์บุษบง 

ห้องอบรมออนไลน์ 6 
https://meet.google.com/mni-syqa-xag 

เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟ้า นายปณวัชร ์อโรคา, อาจารย์ชลัท รังสมิาเทวัญ 
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https://meet.google.com/pnd-mvcc-fjf
https://meet.google.com/kym-rzfi-shc
https://meet.google.com/esb-qjtk-igc
https://meet.google.com/mni-syqa-xag?fbclid=IwAR3ur4VSTlAIOIS7xK1DYadncM2exA4hRV6075EDukGt1f0ko6IkqjKSMpY


กลุ่มที่ 8 วันท่ี 18 มิ.ย. 2563 เวลา 14.30 – 16.00 น.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ 
หัวข้อการสอบ ชื่อห้อง สาขาวิชา วิทยากร 

• การเข้าสู่ระบบและการใช้
ระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็
ของมหาวิทยาลัย 

• การปรับปรุงข้อมูลสว่นตัว
นักศึกษา 

• การใช้ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 

• การใช้ google applications 
 

ห้องอบรมออนไลน์ 1 
https://meet.google.com/mqy-kqbm-syv 

ประมง นายรักเกียรติ เสารว์งศ์, ดร.ณัฐพล แสนคำ  

ห้องอบรมออนไลน์ 2 
https://meet.google.com/cnb-yzec-eaw 

เกษตรศาสตร ์ นายพีคอน หมายสุข, อาจารย์วราวุธ จอสูงเนนิ 

ห้องอบรมออนไลน์ 3 
https://meet.google.com/pnd-mvcc-fjf 

สัตวศาสตร ์ นายยุทธนา อาจทวกีุล, ผศ.ดร.สมศักดิ์ จวีัฒนา 

ห้องอบรมออนไลน์ 4 

https://meet.google.com/kym-rzfi-shc 
พยาบาลศาสตร ์ นายอาณตัิ กมึรัมย์, ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ 

ห้องอบรมออนไลน์ 5 

https://meet.google.com/esb-qjtk-igc 
เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาศรษฐ
ศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม)่ 

นายสนทนา สตัตารัมย์, อาจารย์สกรณ ์บุษบง 

ห้องอบรมออนไลน์ 6 
https://meet.google.com/mni-syqa-xag 

บัญช ี นายปณวัชร ์อโรคา, อาจารย์ชลัท รังสมิาเทวัญ 
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