
 

 

กาํหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ 

“โครงการสร้างดิจิทลัคอนเทนตอ์ย่างง่ายด้วย WordPress” 

 ระหว่างวนัท่ี 21 ๒๔ และ ๒๕ พฤษภาคม 2564     

การอบรมแบบออนไลน์ 

วนัท่ี ๒๑ ๒๔ และ ๒๕ พ.ค. 2564    

8.30 – 8.45  น. การลงทะเบยีนโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร  โครงการสรา้งดจิทิลัคอน

เทนต ์อยา่งงา่ยดว้ย WordPress 

8.45 – 9.00  น. พธิกีารเปิดโครงการโดย รศ.ดร. ศริาณี จุโฑปะมา 

9.00 – 12.00 น.  อบรมเชงิปฏบิตักิาร “โครงการสรา้งดจิทิลัคอนเทนตอ์ยา่งงา่ยดว้ย 

WordPress” ในหวัขอ้  

 - แนะนําการเขยีน Digital Content 

 - การกาํหนดสทิธิใ์นการสรา้ง digital content  

โดย อาจารย ์ดร. ณฐัพล แสนคาํ และ อาจารยช์าตวิฒุ ิธนาจรินัธร 

12.00 – 13.00 น.  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 17.00 น. อบรมเชงิปฏบิตักิาร “โครงการสรา้งดจิทิลัคอนเทนตอ์ยา่งงา่ยดว้ย 

WordPress” ในหวัขอ้  

 - วธิกีารสรา้ง Digital Content ทีด่ ี

 - การสรา้งแบบฟอรม์เกบ็ Digital Content 

โดย อาจารย ์ดร. ณฐัพล แสนคาํ และ อาจารยช์าตวิฒุ ิธนาจรินัธร 

17.30 – 17.45 น. พธิปิีดโครงการ โดย อาจารย ์ดร. ณฐัพล แสนคาํ ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิย

บรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

กาํหนดการอบรมเชิงปฏิบติัการโครงการสร้างดิจิทลัคอนเทนตอ์ย่างง่ายด้วย WordPress 

ระหว่างวนัท่ี ๒๑ ๒๔ และ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  (อบรมแบบออนไลน์) 

 

วนัที ่๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.   

 

ช่ือหอง หนวยงาน วิทยากร 

หองอบรมออนไลน ๑ 

https://meet.google.com/ytj-dqgq-bkg 

บุคลากรฝายสนับสนนุที่ Work From 

Home ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

(สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งาน

ประชาสัมพันธ งานอนามัยและสุขาภิบาล

กองประชุมและพิธีการ กองการบริหารงาน

บุคคลกองการพัสดุ กองพัฒนานักศึกษางาน

กองทุนและสวัสดิการ กองนโยบายและ

แผนงานออกแบบและกอสราง ศูนยบริการ

อุดมศึกษา กองคลังและทรัพยสิน  งาน

ทรัพยสินและสิทธิประโยชน สำนักงานสภา

มหาวิทยาลัย งานอนุรักษพลังงาน 

สำนักงานมาตรฐานประกันคณุภาพ

การศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนัก

ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยวิทยบริการ 

สำนักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

งานสงเสริมวิชาการและหลักสูตร สำนักงาน

ทะเบียนและประมวลผล สำนักงาน

ตางประเทศ คณะครุศาสตร ศูนยศึกษาการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะ

วิทยาศาสตร ศูนยวิทยาศาสตรและ

วิทยาศาสตรประยุกต คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตรคณะวิทยาการจัดการ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิต

วิทยาลัย สำนักงานตรวจสอบภายใน 

สำนักงานบริการทางวิชาการ ศูนยบมเพาะ

อาจารย ดร. ณัฐพล แสนคำ 



 

 

 

ช่ือหอง หนวยงาน วิทยากร 

วิสาหกิจ คณะพยาบาลศาสตร) 

หองอบรมออนไลน ๒ 

https://meet.google.com/sey-oomm-

wmx 

คณะครุศาสตร  

 

อาจารย ชาติวุฒิ ธนาจิรันธร 

 

 

วนัที ่๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.   

 

ช่ือหอง หนวยงาน วิทยากร 

หองอบรมออนไลน ๑ 

https://meet.google.com/ytj-dqgq-bkg 

บุคลากรฝายสนับสนนุที่ Work From 

Home ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

(สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งาน

ประชาสัมพันธ งานอนามัยและสุขาภิบาล

กองประชุมและพิธีการ กองการบริหารงาน

บุคคลกองการพัสดุ กองพัฒนานักศึกษางาน

กองทุนและสวัสดิการ กองนโยบายและ

แผนงานออกแบบและกอสราง ศูนยบริการ

อุดมศึกษา กองคลังและทรัพยสิน  งาน

ทรัพยสินและสิทธิประโยชน สำนักงานสภา

มหาวิทยาลัย งานอนุรักษพลังงาน 

สำนักงานมาตรฐานประกันคณุภาพ

การศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนัก

ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยวิทยบริการ 

สำนักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

งานสงเสริมวิชาการและหลักสูตร สำนักงาน

ทะเบียนและประมวลผล สำนักงาน

ตางประเทศ คณะครุศาสตร ศูนยศึกษาการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะ

วิทยาศาสตร ศูนยวิทยาศาสตรและ

วิทยาศาสตรประยุกต คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตรคณะวิทยาการจัดการ 

อาจารย ดร. ณัฐพล แสนคำ 



 

 

 

ช่ือหอง หนวยงาน วิทยากร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิต

วิทยาลัย สำนักงานตรวจสอบภายใน 

สำนักงานบริการทางวิชาการ ศูนยบมเพาะ

วิสาหกิจ คณะพยาบาลศาสตร) 

หองอบรมออนไลน ๒ 

https://meet.google.com/sey-oomm-wmx 

คณะวิทยาศาสตร  อาจารย ชาติวุฒิ ธนาจิรันธร 

 

 

 

 

 

วนัที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.   

 

ช่ือหอง หนวยงาน วิทยากร 

หองอบรมออนไลน ๑ 

https://meet.google.com/ytj-dqgq-bkg 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                   

 

อาจารย ดร. ณัฐพล แสนคำ 

หองอบรมออนไลน ๒ 

https://meet.google.com/sey-oomm-

wmx 

คณะวิทยาการจัดการ คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร และคณะพยาบาลศาสตร 

อาจารย ชาติวุฒิ ธนาจิรันธร 

 

 

 


