กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ
ระหว่างวันที่ ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่ออบรมแบบออนไลน์
กลุ่มที่ ๑ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. คณะวิทยาศาสตร์
หัวข้อการสอบ
ชื่อห้อง
ห้องอบรมออนไลน์ ๑
• การเข้าใจดิจิทัล
https://meet.google.com/rqe• สิทธิและความรับผิดชอบ (Digital Right)
ajjz-xwk
• การเข้าถึงดิจิทัล (Digital Access)
ห้องอบรมออนไลน์ ๒
• การสื่อสารยุคดิจิทัล (Digital Communication)
https://meet.google.com/gwk• ความปลอดภัยยุคดิจิทัล (Digital Safety)
jpud-cts
• การรูเ้ ท่าทันสือ่ และสารสนเทศ (Media and Information Literacy)
ห้องอบรมออนไลน์ ๓
• มารยาทในสังคมดิจิทัล (Digital Etiquette)
https://meet.google.com/vsv• สุขภาพดียุคดิจิทัล (Digital Health)
qzbb-jhq
• ดิจิทัลคอมเมิรซ์ (Digital Commerce)
ห้องอบรมออนไลน์ ๔
https://meet.google.com/vsv• กฎหมายดิจิทัล (Digital Law)
qzbb-jhq
• การใช้ดิจิทลั
ห้องอบรมออนไลน์ ๕
• การใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computer Usage)
https://meet.google.com/gwk• การใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet Usage)
jpud-cts
• การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation Usage)
ห้องอบรมออนไลน์ ๖
• การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (World Processing Usage)
https://meet.google.com/rqe• การใช้โปรแกรมจัดการตาราง (Spreadsheets Usage)
ajjz-xwk
• การใช้งานเพื่อความมั่นคงคอมพิวเตอร์ (Cyber Security Usage)
• การแก้ปญ
ั หาด้วยเครือ่ งมือดิจิทัล (Problem-solving with digital tools)
• การแก้ปญ
ั หาทางเทคนิคของการใช้งานเทคโนโลยี (Solving technical

สาขาวิชา
วิทยากร
วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม นายรักเกียรติ เสาร์วงศ์,
ดร.ณัฐพล แสนคำ
ชีววิทยา

นายพีคอน หมายสุข,
อาจารย์วราวุธ จอสูงเนิน

วิทยาการคอมพิวเตอร์

นายยุทธนา อาจทวีกุล,
ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวฒ
ั นา

สาธารณสุขศาสตร์

นายอาณัติ กึมรัมย์,
ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสนทนา สัตตารัมย์,
อาจารย์สกรณ์ บุษบง

วิทยาศาสตร์การกีฬา

นายอดิสรณ์ แก้วดวง,
ดร.ชาติวุฒิ ธนาจิรนั ธร

หัวข้อการสอบ
problems)
• การจัดการสิง่ แวดล้อมดิจิทลั (Manage Digital Environment)
• การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ (Creatively Use Digital
Technologies)
• การปรับเปลี่ยนทักษะในยุคดิจิทัล (Digital Reskill)
• เข้าใจข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data and AI Literacy)
• การปรับตัวและเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
• การยืดหยุ่นและปรับตัว (Flexibility and Adaptability)
• การคิดริเริ่มและนำพาตนเอง (Initiative and Self-Direction)
• การสร้างผลผลิตและการเป็นผู้ประกอบการ (Productivity and
Entrepreneurship)
• การทำงานร่วมในสังคมและวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Social and
Cultural)
• การเป็นผูน้ ำ (Leadership)

ชื่อห้อง

สาขาวิชา

วิทยากร

กลุ่มที่ ๒ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. คณะวิทยาศาสตร์
หัวข้อการสอบ
ชื่อห้อง
ห้องอบรมออนไลน์ ๑
• การเข้าใจดิจิทัล
https://meet.google.com/rqe• สิทธิและความรับผิดชอบ (Digital Right)
ajjz-xwk
• การเข้าถึงดิจิทัล (Digital Access)
ห้องอบรมออนไลน์ ๒
• การสื่อสารยุคดิจิทัล (Digital Communication)
https://meet.google.com/rqe• ความปลอดภัยยุคดิจิทัล (Digital Safety)
ajjz-xwk
• การรูเ้ ท่าทันสือ่ และสารสนเทศ (Media and Information Literacy)
ห้องอบรมออนไลน์ ๓
• มารยาทในสังคมดิจิทัล (Digital Etiquette)
https://meet.google.com/rqe• สุขภาพดียุคดิจิทัล (Digital Health)
ajjz-xwk
• ดิจิทัลคอมเมิรซ์ (Digital Commerce)
ห้องอบรมออนไลน์ ๔
https://meet.google.com/rqe• กฎหมายดิจิทัล (Digital Law)
ajjz-xwk
• การใช้ดิจิทลั
ห้องอบรมออนไลน์ ๕
• การใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computer Usage)
https://meet.google.com/rqe• การใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet Usage)
ajjz-xwk
• การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation Usage)
ห้องอบรมออนไลน์ ๖
• การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (World Processing Usage)
https://meet.google.com/rqe• การใช้โปรแกรมจัดการตาราง (Spreadsheets Usage)
ajjz-xwk
• การใช้งานเพื่อความมั่นคงคอมพิวเตอร์ (Cyber Security Usage)
• การแก้ปญ
ั หาด้วยเครือ่ งมือดิจิทัล (Problem-solving with digital tools)
• การแก้ปญ
ั หาทางเทคนิคของการใช้งานเทคโนโลยี (Solving technical
problems)
• การจัดการสิง่ แวดล้อมดิจิทลั (Manage Digital Environment)
• การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ (Creatively Use Digital

สาขาวิชา
สถิติประยุกต์

วิทยากร
นายรักเกียรติ เสาร์วงศ์,
ดร.ณัฐพล แสนคำ

นวัตกรรมสิ่งทอและการ นายพีคอน หมายสุข,
ออกแบบ
อาจารย์วราวุธ จอสูงเนิน
เคมี

นายยุทธนา อาจทวีกุล,
ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวฒ
ั นา

นวัตกรรมอาหารและ
แปรรูป

นายอาณัติ กึมรัมย์,
ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ

ภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศ

นายสนทนา สัตตารัมย์,
อาจารย์สกรณ์ บุษบง

คณิตศาสตร์

นายอดิสรณ์ แก้วดวง,
ดร.ชาติวุฒิ ธนาจิรนั ธร

หัวข้อการสอบ
Technologies)
• การปรับเปลี่ยนทักษะในยุคดิจิทัล (Digital Reskill)
• เข้าใจข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data and AI Literacy)
• การปรับตัวและเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
• การยืดหยุ่นและปรับตัว (Flexibility and Adaptability)
• การคิดริเริ่มและนำพาตนเอง (Initiative and Self-Direction)
• การสร้างผลผลิตและการเป็นผู้ประกอบการ (Productivity and
Entrepreneurship)
• การทำงานร่วมในสังคมและวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Social and
Cultural)
• การเป็นผูน้ ำ (Leadership)

ชื่อห้อง

สาขาวิชา

วิทยากร

กลุ่มที่ ๓ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. คณะครุศาสตร์
หัวข้อการสอบ
ชื่อห้อง
ห้องอบรมออนไลน์ ๑
• การเข้าใจดิจิทัล
https://meet.google.com/rqe• สิทธิและความรับผิดชอบ (Digital Right)
ajjz-xwk
• การเข้าถึงดิจิทัล (Digital Access)
ห้องอบรมออนไลน์ ๒
• การสื่อสารยุคดิจิทัล (Digital Communication)
https://meet.google.com/rqe• ความปลอดภัยยุคดิจิทัล (Digital Safety)
ajjz-xwk
• การรูเ้ ท่าทันสือ่ และสารสนเทศ (Media and Information Literacy)
ห้องอบรมออนไลน์ ๓
• มารยาทในสังคมดิจิทัล (Digital Etiquette)
https://meet.google.com/vsv• สุขภาพดียุคดิจิทัล (Digital Health)
qzbb-jhq
• ดิจิทัลคอมเมิรซ์ (Digital Commerce)
ห้องอบรมออนไลน์ ๔
https:// meet.google.com/diu• กฎหมายดิจิทัล (Digital Law)
npwj-ibc
• การใช้ดิจิทลั
ห้องอบรมออนไลน์ ๕
• การใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computer Usage)
https://meet.google.com/jqd• การใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet Usage)
frqk-mes
• การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation Usage)
ห้องอบรมออนไลน์ ๖
• การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (World Processing Usage)
https:// meet.google.com/diu• การใช้โปรแกรมจัดการตาราง (Spreadsheets Usage)
npwj-ibc
• การใช้งานเพื่อความมั่นคงคอมพิวเตอร์ (Cyber Security Usage)
• การแก้ปญ
ั หาด้วยเครือ่ งมือดิจิทัล (Problem-solving with digital tools)
• การแก้ปญ
ั หาทางเทคนิคของการใช้งานเทคโนโลยี (Solving technical
problems)
• การจัดการสิง่ แวดล้อมดิจิทลั (Manage Digital Environment)
• การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ (Creatively Use Digital

สาขาวิชา
ศิลปศึกษา + พลศึกษา

วิทยากร
นายรักเกียรติ เสาร์วงศ์,
ดร.ณัฐพล แสนคำ

ดนตรีศกึ ษา (วิชาเอก
ดนตรีไทย)

นายพีคอน หมายสุข,
อาจารย์วราวุธ จอสูงเนิน

คณิตศาสตร์

นายยุทธนา อาจทวีกุล,
ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวฒ
ั นา

นาฏศิลป์

นายอาณัติ กึมรัมย์,
ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ

ภาษาไทย

นายสนทนา สัตตารัมย์,
อาจารย์สกรณ์ บุษบง

เทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา

นายอดิสรณ์ แก้วดวง,
ดร.ชาติวุฒิ ธนาจิรนั ธร

หัวข้อการสอบ
Technologies)
• การปรับเปลี่ยนทักษะในยุคดิจิทัล (Digital Reskill)
• เข้าใจข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data and AI Literacy)
• การปรับตัวและเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
• การยืดหยุ่นและปรับตัว (Flexibility and Adaptability)
• การคิดริเริ่มและนำพาตนเอง (Initiative and Self-Direction)
• การสร้างผลผลิตและการเป็นผู้ประกอบการ (Productivity and
Entrepreneurship)
• การทำงานร่วมในสังคมและวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Social and
Cultural)
• การเป็นผูน้ ำ (Leadership)

ชื่อห้อง

สาขาวิชา

วิทยากร

กลุ่มที่ ๔ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. คณะครุศาสตร์
หัวข้อการสอบ
ชื่อห้อง
ห้องอบรมออนไลน์ ๑
• การเข้าใจดิจิทัล
https://meet.google.com/rqe• สิทธิและความรับผิดชอบ (Digital Right)
ajjz-xwk
• การเข้าถึงดิจิทัล (Digital Access)
ห้องอบรมออนไลน์ ๒
• การสื่อสารยุคดิจิทัล (Digital Communication)
https://meet.google.com/gwk• ความปลอดภัยยุคดิจิทัล (Digital Safety)
jpud-cts
• การรูเ้ ท่าทันสือ่ และสารสนเทศ (Media and Information Literacy)
ห้องอบรมออนไลน์ ๓
• มารยาทในสังคมดิจิทัล (Digital Etiquette)
https://meet.google.com/vsv• สุขภาพดียุคดิจิทัล (Digital Health)
qzbb-jhq
• ดิจิทัลคอมเมิรซ์ (Digital Commerce)
ห้องอบรมออนไลน์ ๔
https://meet.google.com/rqe• กฎหมายดิจิทัล (Digital Law)
ajjz-xwk
• การใช้ดิจิทลั
ห้องอบรมออนไลน์ ๕
• การใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computer Usage)
https://meet.google.com/jqd• การใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet Usage)
frqk-mes
• การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation Usage)
ห้องอบรมออนไลน์ ๖
• การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (World Processing Usage)
https://meet.google.com/vsv• การใช้โปรแกรมจัดการตาราง (Spreadsheets Usage)
qzbb-jhq
• การใช้งานเพื่อความมั่นคงคอมพิวเตอร์ (Cyber Security Usage)
• การแก้ปญ
ั หาด้วยเครือ่ งมือดิจิทัล (Problem-solving with digital tools)
• การแก้ปญ
ั หาทางเทคนิคของการใช้งานเทคโนโลยี (Solving technical
problems)
• การจัดการสิง่ แวดล้อมดิจิทลั (Manage Digital Environment)
• การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ (Creatively Use Digital

สาขาวิชา
สังคมศึกษา

วิทยากร
นายรักเกียรติ เสาร์วงศ์,
ดร.ณัฐพล แสนคำ

วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

นายพีคอน หมายสุข,
อาจารย์วราวุธ จอสูงเนิน

ดนตรีศกึ ษา (วิชาเอก
ดนตรีตะวันตก)

นายยุทธนา อาจทวีกุล,
ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวฒ
ั นา

ฟิสิกส์

นายอาณัติ กึมรัมย์,
ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ

ภาษาอังกฤษ

นายสนทนา สัตตารัมย์,
อาจารย์สกรณ์ บุษบง

การศึกษาปฐมวัย

นายอดิสรณ์ แก้วดวง,
ดร.ชาติวุฒิ ธนาจิรนั ธร

หัวข้อการสอบ
Technologies)
• การปรับเปลี่ยนทักษะในยุคดิจิทัล (Digital Reskill)
• เข้าใจข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data and AI Literacy)
• การปรับตัวและเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
• การยืดหยุ่นและปรับตัว (Flexibility and Adaptability)
• การคิดริเริ่มและนำพาตนเอง (Initiative and Self-Direction)
• การสร้างผลผลิตและการเป็นผู้ประกอบการ (Productivity and
Entrepreneurship)
• การทำงานร่วมในสังคมและวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Social and
Cultural)
• การเป็นผูน้ ำ (Leadership)

ชื่อห้อง

สาขาวิชา

วิทยากร

กลุ่มที่ ๕ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หัวข้อการสอบ
ชื่อห้อง
ห้องอบรมออนไลน์ ๑
• การเข้าใจดิจิทัล
https://meet.google.com/rqe• สิทธิและความรับผิดชอบ (Digital Right)
ajjz-xwk
• การเข้าถึงดิจิทัล (Digital Access)
ห้องอบรมออนไลน์ ๒
• การสื่อสารยุคดิจิทัล (Digital Communication)
https://meet.google.com/gwk• ความปลอดภัยยุคดิจิทัล (Digital Safety)
jpud-cts
• การรูเ้ ท่าทันสือ่ และสารสนเทศ (Media and Information Literacy)
ห้องอบรมออนไลน์ ๓
• มารยาทในสังคมดิจิทัล (Digital Etiquette)
https://meet.google.com/rqe• สุขภาพดียุคดิจิทัล (Digital Health)
ajjz-xwk
• ดิจิทัลคอมเมิรซ์ (Digital Commerce)
ห้องอบรมออนไลน์ ๔
https:// meet.google.com/diu• กฎหมายดิจิทัล (Digital Law)
npwj-ibc
• การใช้ดิจิทลั
ห้องอบรมออนไลน์ ๕
• การใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computer Usage)
https://meet.google.com/jqd• การใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet Usage)
frqk-mes
• การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation Usage)
ห้องอบรมออนไลน์ ๖
• การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (World Processing Usage)
https://meet.google.com/mvd• การใช้โปรแกรมจัดการตาราง (Spreadsheets Usage)
pgvm-rav
• การใช้งานเพื่อความมั่นคงคอมพิวเตอร์ (Cyber Security Usage)
• การแก้ปญ
ั หาด้วยเครือ่ งมือดิจิทัล (Problem-solving with digital tools)
• การแก้ปญ
ั หาทางเทคนิคของการใช้งานเทคโนโลยี (Solving technical
problems)
• การจัดการสิง่ แวดล้อมดิจิทลั (Manage Digital Environment)
• การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ (Creatively Use Digital

สาขาวิชา
ภาษาไทย

วิทยากร
นายรักเกียรติ เสาร์วงศ์,
ดร.ณัฐพล แสนคำ

การพัฒนาสังคม

นายพีคอน หมายสุข,
อาจารย์วราวุธ จอสูงเนิน

นิติศาสตร์

นายยุทธนา อาจทวีกุล,
ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวฒ
ั นา

ภาษาอังกฤษ

นายอาณัติ กึมรัมย์,
ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

นายสนทนา สัตตารัมย์,
อาจารย์สกรณ์ บุษบง

รัฐประศาสนศาสตร์

นายอดิสรณ์ แก้วดวง,
ดร.ชาติวุฒิ ธนาจิรนั ธร

หัวข้อการสอบ
Technologies)
• การปรับเปลี่ยนทักษะในยุคดิจิทัล (Digital Reskill)
• เข้าใจข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data and AI Literacy)
• การปรับตัวและเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
• การยืดหยุ่นและปรับตัว (Flexibility and Adaptability)
• การคิดริเริ่มและนำพาตนเอง (Initiative and Self-Direction)
• การสร้างผลผลิตและการเป็นผู้ประกอบการ (Productivity and
Entrepreneurship)
• การทำงานร่วมในสังคมและวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Social and
Cultural)
• การเป็นผูน้ ำ (Leadership)

ชื่อห้อง

สาขาวิชา

วิทยากร

กลุ่มที่ ๖ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ
หัวข้อการสอบ
ชื่อห้อง
สาขาวิชา
ห้องอบรมออนไลน์ ๑
บรรณารักษศาสตร์และ
• การเข้าใจดิจิทัล
https://meet.google.com/rqe- สารสนเทศศาสตร์
• สิทธิและความรับผิดชอบ (Digital Right)
ajjz-xwk
• การเข้าถึงดิจิทัล (Digital Access)
ห้องอบรมออนไลน์ ๒
ดนตรี + ศิลปะดิจิทัล
• การสื่อสารยุคดิจิทัล (Digital Communication)
https://meet.google.com/rqe• ความปลอดภัยยุคดิจิทัล (Digital Safety)
ajjz-xwk
• การรูเ้ ท่าทันสือ่ และสารสนเทศ (Media and Information Literacy)
ห้องอบรมออนไลน์ ๓
การเงินและการธนาคาร
• มารยาทในสังคมดิจิทัล (Digital Etiquette)
https://meet.google.com/vsv- + เศรษฐศาสตร์
• สุขภาพดียุคดิจิทัล (Digital Health)
qzbb-jhq
• ดิจิทัลคอมเมิรซ์ (Digital Commerce)
ห้องอบรมออนไลน์ ๔
การบริหารทรัพยากร
https:// meet.google.com/diu- มนุษย์ + การท่องเที่ยว
• กฎหมายดิจิทัล (Digital Law)
npwj-ibc
และการโรงแรม
• การใช้ดิจิทลั
ห้องอบรมออนไลน์ ๕
การสื่อสารมวลชน +
• การใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computer Usage)
https://meet.google.com/jqd- การตลาด
• การใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet Usage)
frqk-mes
• การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation Usage)
ห้องอบรมออนไลน์ ๖
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ + การ
• การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (World Processing Usage)
https://meet.google.com/mvd- จัดการ
• การใช้โปรแกรมจัดการตาราง (Spreadsheets Usage)
pgvm-rav
• การใช้งานเพื่อความมั่นคงคอมพิวเตอร์ (Cyber Security Usage)
• การแก้ปญ
ั หาด้วยเครือ่ งมือดิจิทัล (Problem-solving with digital tools)
• การแก้ปญ
ั หาทางเทคนิคของการใช้งานเทคโนโลยี (Solving technical
problems)
• การจัดการสิง่ แวดล้อมดิจิทลั (Manage Digital Environment)
• การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ (Creatively Use Digital

วิทยากร
นายรักเกียรติ เสาร์วงศ์,
ดร.ณัฐพล แสนคำ
นายพีคอน หมายสุข,
อาจารย์วราวุธ จอสูงเนิน
นายยุทธนา อาจทวีกุล,
ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวฒ
ั นา
นายอาณัติ กึมรัมย์,
ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ
นายสนทนา สัตตารัมย์,
อาจารย์สกรณ์ บุษบง
นายอดิสรณ์ แก้วดวง,
ดร.ชาติวุฒิ ธนาจิรนั ธร

หัวข้อการสอบ
Technologies)
• การปรับเปลี่ยนทักษะในยุคดิจิทัล (Digital Reskill)
• เข้าใจข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data and AI Literacy)
• การปรับตัวและเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
• การยืดหยุ่นและปรับตัว (Flexibility and Adaptability)
• การคิดริเริ่มและนำพาตนเอง (Initiative and Self-Direction)
• การสร้างผลผลิตและการเป็นผู้ประกอบการ (Productivity and
Entrepreneurship)
• การทำงานร่วมในสังคมและวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Social and
Cultural)
• การเป็นผูน้ ำ (Leadership)

ชื่อห้อง

สาขาวิชา

วิทยากร

กลุ่มที่ ๗ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หัวข้อการสอบ
ชื่อห้อง
ห้องอบรมออนไลน์ ๑
• การเข้าใจดิจิทัล
https://meet.google.com/rqe• สิทธิและความรับผิดชอบ (Digital Right)
ajjz-xwk
• การเข้าถึงดิจิทัล (Digital Access)
ห้องอบรมออนไลน์ ๒
• การสื่อสารยุคดิจิทัล (Digital Communication)
https://meet.google.com/gwk• ความปลอดภัยยุคดิจิทัล (Digital Safety)
jpud-cts
• การรูเ้ ท่าทันสือ่ และสารสนเทศ (Media and Information Literacy)
ห้องอบรมออนไลน์ ๓
• มารยาทในสังคมดิจิทัล (Digital Etiquette)
https://meet.google.com/gwk• สุขภาพดียุคดิจิทัล (Digital Health)
jpud-cts
• ดิจิทัลคอมเมิรซ์ (Digital Commerce)
ห้องอบรมออนไลน์ ๔
https://meet.google.com/gwk• กฎหมายดิจิทัล (Digital Law)
jpud-cts
• การใช้ดิจิทลั
ห้องอบรมออนไลน์ ๕
• การใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computer Usage)
https://meet.google.com/gwk• การใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet Usage)
jpud-cts
• การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation Usage)
ห้องอบรมออนไลน์ ๖
• การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (World Processing Usage)
https://meet.google.com/rqe• การใช้โปรแกรมจัดการตาราง (Spreadsheets Usage)
ajjz-xwk
• การใช้งานเพื่อความมั่นคงคอมพิวเตอร์ (Cyber Security Usage)
• การแก้ปญ
ั หาด้วยเครือ่ งมือดิจิทัล (Problem-solving with digital tools)
• การแก้ปญ
ั หาทางเทคนิคของการใช้งานเทคโนโลยี (Solving technical
problems)
• การจัดการสิง่ แวดล้อมดิจิทลั (Manage Digital Environment)
• การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ (Creatively Use Digital

สาขาวิชา
วิทยากร
เทคโนโลยีวศิ วกรรมโยธา นายรักเกียรติ เสาร์วงศ์,
ดร.ณัฐพล แสนคำ
เทคโนโลยีเซรามิกส์และ
การออกแบบ

นายพีคอน หมายสุข,
อาจารย์วราวุธ จอสูงเนิน

ออกแบบผลิตภัณฑ์

นายยุทธนา อาจทวีกุล,
ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวฒ
ั นา

เทคโนโลยีวศิ วกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ +
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม

นายอาณัติ กึมรัมย์,
ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ

เทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า

นายอดิสรณ์ แก้วดวง,
ดร.ชาติวุฒิ ธนาจิรนั ธร

นายสนทนา สัตตารัมย์,
อาจารย์สกรณ์ บุษบง

หัวข้อการสอบ
Technologies)
• การปรับเปลี่ยนทักษะในยุคดิจิทัล (Digital Reskill)
• เข้าใจข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data and AI Literacy)
• การปรับตัวและเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
• การยืดหยุ่นและปรับตัว (Flexibility and Adaptability)
• การคิดริเริ่มและนำพาตนเอง (Initiative and Self-Direction)
• การสร้างผลผลิตและการเป็นผู้ประกอบการ (Productivity and
Entrepreneurship)
• การทำงานร่วมในสังคมและวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Social and
Cultural)
• การเป็นผูน้ ำ (Leadership)

ชื่อห้อง

สาขาวิชา

วิทยากร

กลุ่มที่ ๘ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ
หัวข้อการสอบ
ชื่อห้อง
สาขาวิชา
ห้องอบรมออนไลน์ ๑
ประมง
• การเข้าใจดิจิทัล
https://meet.google.com/rqe• สิทธิและความรับผิดชอบ (Digital Right)
ajjz-xwk
• การเข้าถึงดิจิทัล (Digital Access)
ห้องอบรมออนไลน์ ๒
เกษตรศาสตร์
• การสื่อสารยุคดิจิทัล (Digital Communication)
https://meet.google.com/rqe• ความปลอดภัยยุคดิจิทัล (Digital Safety)
ajjz-xwk
• การรูเ้ ท่าทันสือ่ และสารสนเทศ (Media and Information Literacy)
ห้องอบรมออนไลน์ ๓
สัตวศาสตร์
• มารยาทในสังคมดิจิทัล (Digital Etiquette)
https://meet.google.com/rqe• สุขภาพดียุคดิจิทัล (Digital Health)
ajjz-xwk
• ดิจิทัลคอมเมิรซ์ (Digital Commerce)
ห้องอบรมออนไลน์ ๔
พยาบาลศาสตร์
https:// meet.google.com/diu• กฎหมายดิจิทัล (Digital Law)
npwj-ibc
• การใช้ดิจิทลั
ห้องอบรมออนไลน์ ๕
เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชา
• การใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computer Usage)
https:// meet.google.com/diu- เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
• การใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet Usage)
npwj-ibc
การค้าสมัยใหม่)
• การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation Usage)
ห้องอบรมออนไลน์ ๖
บัญชี
• การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (World Processing Usage)
https://meet.google.com/mvd• การใช้โปรแกรมจัดการตาราง (Spreadsheets Usage)
pgvm-rav
• การใช้งานเพื่อความมั่นคงคอมพิวเตอร์ (Cyber Security Usage)
ห้องอบรมออนไลน์ ๖๒ (สำรอง)
บัญชี
• การแก้ปญ
ั หาด้วยเครือ่ งมือดิจิทัล (Problem-solving with digital tools) https://meet.google.com/jqd• การแก้ปญ
ั หาทางเทคนิคของการใช้งานเทคโนโลยี (Solving technical
frqk-mes
problems)
*** เป็นห้องสำรองกรณีห้องที่ ๖
เกินจำนวน ๑๐๐ คน
• การจัดการสิง่ แวดล้อมดิจิทลั (Manage Digital Environment)
• การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ (Creatively Use Digital

วิทยากร
นายรักเกียรติ เสาร์วงศ์,
ดร.ณัฐพล แสนคำ
นายพีคอน หมายสุข,
อาจารย์วราวุธ จอสูงเนิน
นายยุทธนา อาจทวีกุล,
ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวฒ
ั นา
นายอาณัติ กึมรัมย์,
ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ
นายสนทนา สัตตารัมย์,
อาจารย์สกรณ์ บุษบง
นายอดิสรณ์ แก้วดวง,
ดร.ชาติวุฒิ ธนาจิรนั ธร
นางสาววีราพัชร์
ปุญญพัฒนศิริ
นายปณวัชร์ อะโรคา

หัวข้อการสอบ
Technologies)
• การปรับเปลี่ยนทักษะในยุคดิจิทัล (Digital Reskill)
• เข้าใจข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data and AI Literacy)
• การปรับตัวและเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
• การยืดหยุ่นและปรับตัว (Flexibility and Adaptability)
• การคิดริเริ่มและนำพาตนเอง (Initiative and Self-Direction)
• การสร้างผลผลิตและการเป็นผู้ประกอบการ (Productivity and
Entrepreneurship)
• การทำงานร่วมในสังคมและวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Social and
Cultural)
• การเป็นผูน้ ำ (Leadership)

ชื่อห้อง

สาขาวิชา

วิทยากร

