
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   คณะวิทยาศาสตร์      โทร. 66๑๑ 

ที ่ อว ๐๖๒๔.๘/                        วันที่   20  กันยายน   ๒๕๖๔ 

เรื่อง   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การอบรมการเตรียมพร้อมทักษะดิจิทัลเพ่ือก้าวสู่ตลาดแรงงาน 

เรียน   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เอกสารแนบ  กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ 

 เพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีทักษะการรู้ดิจิทัลตามเกณฑ์ จนกระทั่งสามารถ
พัฒนาเป็นทักษะที่ติดตัวจนกลายเป็นความเชี่ยวชาญ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการปรับตัวในยุค
ดิจิทัลให้เหมาะสมกับการทำงานก่อนเข้าฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ  และการเป็นบัณฑิตในยุคดิจิทัลที่
พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน  

 ในการนี้สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้า
ร่วมอบรมในโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ หัวข้อ การเตรียมพร้อมทักษะ
ดิจิทัล เพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Team ตาม
กำหนดการและลิงกท์ี่แนบมาด้วยกันนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 

                                                                  (อาจารย์ ดร.ชาติวุฒิ  ธนาจิรันธร) 
                                                              อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 



กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ  
หัวข้อ การเตรียมพร้อมทักษะดิจิทัล เพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงาน สำหรับนักศึกษาช้ันปีที่ ๔ 

ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  โดยใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารนวัตปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่ออบรมแบบออนไลน์ 
กลุ่มที่ ๑ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะพยาบาล 

หัวข้อการสอบ ชื่อห้องอบรม สาขาวิชา วิทยากร 

• การยืดหยุ่นและปรับตวั (Flexibility and Adaptability) 

• การคดิริเริ่มและนำพาตนเอง (Initiative and Self-Direction) 

• การสรา้งผลผลติและการเปน็ผู้ประกอบการ (Productivity and 
Entrepreneurship) 

• การทำงานร่วมในสังคมและวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Social and 
Cultural) 

• การเป็นผูน้ำ (Leadership) 

• การใช้โปรแกรมจัดการตารางขัน้สูง (Spreadsheets Usage) 

• การใช้งานอนิเทอรเ์นต็และปรับแตง่เครื่องมอืค้นหา 

• ภัยร้ายจากอินเทอร์เนต็ 

• การใช้อีเมล ์

• การใช้โปรแกรมปฏิทิน 

• การใช้โซเชียลมเีดียอย่างมีประสิทธิภาพ 

• สุขภาวดิจิทัล 

MS Team ห้อง-1 

 

เคม ี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตร ์
ชีววิทยา 
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 

อาจารยช์ลทั รังสมิาเทวัญ 
นายอดิสรณ์ แกว้ดวง 

MS Team ห้อง -2 

 

วิทยาศาสตรก์ารกีฬา
วิทยาศาสตรก์ารอาหาร
วิทยาศาสตร์สิง่แวดลอ้ม 
วิทยาศาสตร์สิง่ทอ 
สถิติประยุกต ์
สาธารณสขุศาสตร ์

อาจารย์สกรณ์ บุษบง 
นายยุทธนา อาจทวกีุล 

MS Team ห้อง -3 

 

เกษตรศาสตร ์
ประมง 
สัตวศาสตร ์
พยาบาลศาสตร ์

อาจารย์ ดร. ณปภัช  
วรรณตรง 
นายอาณตัิ กมึรัมย ์



กลุ่มที่ ๒ วันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  คณะครุศาสตร ์

หัวข้อการสอบ ชื่อห้อง สาขาวิชา วิทยากร 

• การยืดหยุ่นและปรับตวั (Flexibility and Adaptability) 

• การคดิริเริ่มและนำพาตนเอง (Initiative and Self-Direction) 

• การสรา้งผลผลติและการเปน็ผู้ประกอบการ (Productivity and 
Entrepreneurship) 

• การทำงานร่วมในสังคมและวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Social and 
Cultural) 

• การเป็นผูน้ำ (Leadership) 

• การใช้โปรแกรมจัดการตารางขัน้สูง (Spreadsheets Usage) 

• การใช้งานอนิเทอรเ์นต็และปรับแตง่เครื่องมอืค้นหา 

• ภัยร้ายจากอินเทอร์เนต็ 

• การใช้อีเมล ์

• การใช้โปรแกรมปฏิทิน 

• การใช้โซเชียลมเีดียอย่างมีประสิทธิภาพ 

• สุขภาวดิจิทัล 

MS Team ห้อง -1 

 

เทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเ์พื่อ
การศกึษา 
การศกึษาปฐมวัย 
คณิตศาสตร ์
ดนตรีศกึษา (วิชาเอกดนตรไีทย) 
ดนตรีศกึษา (วิชาเอกดนตรตีะวันตก) 

อาจารย์ชลทั  
รังสิมาเทวญั 
นายอดิสรณ์ แกว้ดวง 

MS Team ห้อง -2 

 

นาฏศิลป ์
พลศึกษา 
ฟิสิกส ์
ภาษาไทย 

อาจารย์วราวุธ 
จอสูงเนนิ 
นายยุทธนา  
อาจทวีกุล 

MS Team ห้อง -3 

 

ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 
ศิลปศึกษา 
สังคมศกึษา 

อาจารย์พิชิต วนัด ี
นายอาณตัิ กมึรัมย ์

 
 



 
กลุ่มที่ ๓ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

หัวข้อการสอบ ชื่อห้อง สาขาวิชา วิทยากร 

• การยืดหยุ่นและปรับตวั (Flexibility and Adaptability) 

• การคดิริเริ่มและนำพาตนเอง (Initiative and Self-Direction) 

• การสรา้งผลผลติและการเปน็ผู้ประกอบการ (Productivity and 
Entrepreneurship) 

• การทำงานร่วมในสังคมและวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Social and 
Cultural) 

• การเป็นผูน้ำ (Leadership) 

• การใช้โปรแกรมจัดการตารางขัน้สูง (Spreadsheets Usage) 

• การใช้งานอนิเทอรเ์นต็และปรับแตง่เครื่องมอืค้นหา 

• ภัยร้ายจากอินเทอร์เนต็ 

• การใช้อีเมล ์

• การใช้โปรแกรมปฏิทิน 

• การใช้โซเชียลมเีดียอย่างมีประสิทธิภาพ 

• สุขภาวดิจิทัล 

MS Team ห้อง -1   

 

การพัฒนาสังคม 
ดนตร ี
นิติศาสตร ์
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
ภาษาไทย 

อาจารย์พิชิต วนัด ี
นายอดิสรณ์ แกว้ดวง 

MS Team ห้อง -2 

 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
รัฐประศาสนศาสตร ์
ศิลปะดิจิทัล 

อาจารย์สกรณ์ บุษบง 
นายยุทธนา  
อาจทวีกุล 

MS Team ห้อง -3 

 

เทคโนโลยีเซรามิกสแ์ละการออกแบบ 
เทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา 
เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟ้า 
เทคโนโลยีวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
เทคโนโลยีสถาปตัยกรรม 
วิศวกรรมการจัดการอตุสาหกรรม 
ออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 

อาจารย์ ดร. ณปภัช  
วรรณตรง 
นายอาณตัิ กมึรัมย ์



 
 
 
กลุ่มที่ ๔ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  คณะวิทยาการจดัการ 

หัวข้อการสอบ ชื่อห้อง สาขาวิชา วิทยากร 

• การยืดหยุ่นและปรับตวั (Flexibility and Adaptability) 

• การคดิริเริ่มและนำพาตนเอง (Initiative and Self-Direction) 

• การสรา้งผลผลติและการเปน็ผู้ประกอบการ (Productivity and 
Entrepreneurship) 

• การทำงานร่วมในสังคมและวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Social and 
Cultural) 

• การเป็นผูน้ำ (Leadership) 

• การใช้โปรแกรมจัดการตารางขัน้สูง (Spreadsheets Usage) 

• การใช้งานอนิเทอรเ์นต็และปรับแตง่เครื่องมอืค้นหา 

• ภัยร้ายจากอินเทอร์เนต็ 

• การใช้อีเมล ์

• การใช้โปรแกรมปฏิทิน 

• การใช้โซเชียลมเีดียอย่างมีประสิทธิภาพ 

• สุขภาวดิจิทัล 

MS Team ห้อง -1 

 

เศรษฐศาสตร ์
การเงินและการธนาคาร 
การจดัการ 
การตลาด 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

อาจารย์วราวุธ 
จอสูงเนนิ 
นายอดิสรณ์ แกว้ดวง 

MS Team ห้อง -2 

 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การสื่อสารมวลชน 
คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
บัญช ี

อาจารย์ ดร. ณปภัช  
วรรณตรง 
นายยุทธนา  
อาจทวีกุล 

 


