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บันทึกขอความ 

 

สวนราชการ    ศูนยวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    สาํนักเทคโนโลยีการศึกษา    โทร. 7849 

ที ่อว 0602.03(ศวช.)/    วันที่   30 กรกฎาคม  2564    

เรื่องสงรายงานผลการดําเนนิงานโครงการบริการวิชาการแกสังคม       

 

เรียน  ผูอํานวยการสาํนักการศึกษาตอเนื่อง (ผานผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีการศึกษา) 

  

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการแกสังคม (งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย) 

ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันอังคารท่ี 14 ธันวาคม 2563 พิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการบริการ

วิชาการแกสังคม เร่ือง “SMART Teacher Thailand 2021” นั้น 

 ในการนี้ โครงการดังกลาวดําเนินการจัดโครงการรูปแบบออนไลนเมื่อวันท่ี 24 – 25 มิถุนายน 2564 

เรียบรอยแลว จึงขอสงผลการดําเนินงานโครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบพรอมน้ี 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 

      (รองศาสตราจารย ดร.เขมณัฏฐ ม่ิงศิริธรรม) 

                               ผูเสนอโครงการ 
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รายงานผลการดําเนนิงานโครงการฝกอบรมเชงิปฏิบัติการ  

“Smart Teacher Thailand 2021” 

 

 

 

หัวหนาโครงการ   

 

 

สาํนักเทคโนโลยีการศกึษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 

ผูรวมโครงการ  

คณาจารยประจําศูนยวชิาการเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

สํานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 

 

 

ไดรับจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการแกสังคม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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คํานํา  

 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Smart Teacher Thailand 2021” เปนโครงการที่มุงหวังใหอาจารย 

และบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใหสอดคลองตามเปาประสงค 

Education 4.0 โดยสงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีการศึกษาและเครื่องมือตาง ๆ  

มาใชในการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล และเพื่อสงเสริมสงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือระหวางครู 

อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา และสงเสริมใหเกิดการสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนตอไป 

 

 

คณะผูจัดทํา 
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รายละเอยีดโครงการ 

 

หลักการและเหตุผล   

ในชวง 5 ทศวรรษที่ผานมา สังคมไทยมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนดาน

อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี เกษตรกรรม การแพทย เปนตน ซึ่งการที่จะผลักดันใหเกิดการพัฒนา

ดังกลาวตองอาศัยรากฐานมาจากการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ การพัฒนาการศึกษาโดยสงเสริมและสราง

สภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่องจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง เพื่อพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพและขีด

ความสามารถของคนสวนใหญในประเทศ  

จากยุทธศาสตรThailand 4.0 ที่มุงเนนการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาใหตรงจุดเพื่อ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสูเปาหมายนั้น รากฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศเพื่อมุงไปสูเปาหมายดังกลาว 

ก็ยอมตองอาศัยการศึกษาเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเชนกัน  ดังนั้นการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน

เพื่อใหผูเรยีนสามารถคิดคน สรางสรรคนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมได จึง

เปนแนวคิดท่ีสอดรับกับนโยบาย Education 4.0 ที่ตองการใหผูเรียนสามารถนําองคความรูที่มีอยูทุกหนทุก

แหงบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสรางสรรค เพื่อพัฒนานวัตกรรมตางๆ มาตอบสนองความตองการของสังคม  

การพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับนโยบาย Education 4.0 จึงเปนบทบาทสําคัญของผูสอนที่จะตอง

ปรับเปลี่ยนรูปแบบและประยุกตวิธีการเรยีนการสอนใหสอดคลองกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการ

สื่อสาร เพื่อสนับสนุนการศึกษาองคความรูใหเพียงพอในการนํามาตอยอดดวยการใชความคิดสรางสรรค และ

สรางการมีปฏิสัมพันธซึ่งจะทําใหใหผูเรียนมีประสิทธิภาพตามที่ตองการและสามารถนําความรูนําไป

ประยุกตใชกับการทํางานของตนได 

ปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือใหผูสอนสามารถนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียน

การสอนใหกับผูเรยีนได การใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนจะชวยใหการเรียนการสอน

ยุคใหมทําไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน  ผูเรียนสามารถคนหาแหลงทรัพยากรความรูดิจิทัลหรือคลังความรูบน

เครือขาย   ชวยสรางปฏิสัมพันธกันระหวางผูสอนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียน หรือแมแตผูเรียนผูสอนกับ

บุคคลหรือแหลงความรูตางๆ  โดยทั้งผูสอนและผูเรียนควรใชเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนบน

เทคโนโลยีคลาวด (Cloud Technology) เทคโนโลยีการศึกษายุค 4.0 ได เครื่องมือเหลานี้แบงตามประเภท

ของการใชงาน อาทิ เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (เชน Flipgrid, Padlet, Class123, 

Mentimeter, Coggle) เครื่องมือในการประเมินผล (เชน Quizizz, Microsoft form, Zipgrade) เครื่องมือ

ในการนําเสนอผลงานหรือนวัตกรรมใหม (เชน Canva, Assemblr, Prezi) เครื่องมือสําหรับคนหาและ

เผยแพรผลงาน (เชน Pinterest, Medium) เปนตน ซึ่งถือเปนเครื่องมือท่ีทรงพลังอยางยิ่งในการสรางสรรค

นวัตกรรม 

เทคโนโลยีการศึกษา4.0 ที่กําลังไดรับความสนใจและหลายหนวยงานเริ่มนํามาใชคือการใช MOOC 

(Massive Open Online Course) เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหแกบุคคลจํานวนมาก สามารถเขาถึงสื่อการ
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เรียนรูดังกลาว หรือเปนการผลิตสื่อขึ้นมาใหม โดยใชเทคโนโลยีสรางสภาพแวดลอมการเรียนการสอน และ

เปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC สามารถนําไปใชในการ

เรียนการสอนตามอัธยาศัย การเรียนนอกระบบ และการเรียนในระบบ รวมท้ังสามารถเติมเต็มการเรียนการ

สอนรูปแบบตางๆ  นอกจากนี้แลว MOOC ยังเปนการขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษา ผูเรียนสามารถเรียนได

ทุกที่ทุกเวลาและเปนการจัดการศึกษาที่มีตนทุนตํ่าอีกดวย เมื่อเทียบกับจํานวนผูเรียนที่สามารถเขาเรียนได

อยางไมจํากัด  

นอกจากนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษายังมีนโยบายสงเสริมใหผูสอนใชเครื่องมือ

สมัยใหมเหลานี้มาใชในการสอน เพื่อใหทันตอความกาวหนาของเทคโนโลยีที่พัฒนาไป  อันจะนําไปสูการ

ยกระดับคุณภาพของผูเรยีนใหดีขึ้น แตก็ยังมีผูสอนอีกเปนจํานวนมากยังขาดโอกาสเพ่ิมเติมความรูและทักษะ

ในการประยุกตเทคโนโลยีตางๆเหลาน้ีมาใชในการเรียนการสอน ทําใหการเปลี่ยนแปลงการศึกษาใหกาวสู

ระบบ 4.0 ตามนโยบายของรฐับาลยังทําไดยากในชวงเริ่มตน  

ดังน้ันเพื่อใหครู อาจารยตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวของ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนไดตามเปาประสงคของ Education 4.0 สํานักเทคโนโลยีการศึกษาเห็นควรจัดทําโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “SMARTTeacherThailand2021” เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล โดยจัดการอบรมเปนการ

อบรมผานระบบออนไลน เพื่อใหผูเขาอบรมไดมีท้ังความรูความเขาใจและมีทักษะในการใชเครื่องมือสมัยใหม

มาจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการอบรมครั้งนี้ยังเปนการสงเสริมการเรียนรูแบบทุกที่ทุก

เวลา  ตลอดจนสรางเครือขายความรวมมือระหวางครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเก่ียวของ เพื่อ

แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล อันจะนําไปสูสังคมแหงการเรียนรูใน

อนาคตตอไป 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีการศกึษาสาํหรับการจัดการเรียนการสอนยุคดิจิทัล 

2. เพื่อพัฒนาผูเขาอบรมใหมีทักษะการใชเครื่องมือสําหรับการจัดการเรียนการสอนยุคดิจิทัล 

3. เพื่อสรางเครอืขายความรวมมือระหวางครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

 

กลุมเปาหมาย  

ครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
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กําหนดการดําเนินโครงการ 

 ดําเนินการฝกอบรมในรูปแบบออนไลนผานโปรแกรม Cisco Webex 

 

 

 

 

 

 

24 มิถุนายน 2564 

เวลา กิจกรรม 

8.30-9.00 น. ลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา 

9.00 – 9.10 น. ประธานกลาวเปดงาน 

9.10 – 12.00 น. การบรรยายในหัวขอ “Smart Teacher Smart Innovator:  

กับนวัตกรรมการสอนเปลี่ยนโลก โดย ศ.ดร.เนาวนิตย สงคราม 

อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

คณะครศุาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-16.00 น. ฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีเพือ่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โดย คณาจารยประจาํสาํนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. 

 

25 มิถุนายน 2564 

เวลา กิจกรรม 

9.00-12.00 น. ฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีเพือ่การผลิตสื่อและนําเสนอผลงาน 

โดย คณาจารยประจาํสาํนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-16.00 น. ฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีเพือ่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โดย คณาจารยประจาํสาํนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. 

16.00-16.30 น. พูดคุยและซักถามประเด็นตางๆ และ พิธีปดการอบรม 
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ผลการดําเนินโครงการฯ / ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 รายงานผลการดําเนินงานดานความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม 

 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ“Smart Teacher Thailand 2021” ในครั้งน้ี คณะผูทํางานไดเก็บขอมูล

จากผูเขารับการอบรม โดยสรุปผลการเก็บขอมูล ไดดังนี้ผูเขารวมอบรมทุกคนความรูความเขาใจหลังเขารวม

อบรมฯ โดยภาพรวม มากขึ้น คิดเปนรอยละ 100 (จํานวน 53 คน) รายการการประเมินทุกดานมีคาเฉลี่ย

ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.78  โดยดานเน้ือหาของการเรียนมี

ประโยชนตอการนําไปใชงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานวิทยากรยอมรับฟงความคิดเห็นของผูเขา

อบรม และดานหัวขอเนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงคของการเรียน ดานวิทยากรใชสื่อและเทคโนโลยี

ประกอบการสอน เทากัน คิดเปนคาเฉลี่ย 4.91 4.85 และ 4.81 ตามลําดับ  ในสวนของผลการวิเคราะหแสดง

ไดดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (n=53) 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1. หัวขอเนื้อหาสอดคลองกับวัตถปุระสงคของการเรยีน 4.81 มากที่สุด 

2. เนื้อหาของการเรียนมีประโยชนตอการนําไปใชงาน 4.91 มากที่สุด 

3. สามารถนําความรู ความเขาใจไปประยุกตใชงานได 4.79 มากที่สุด 

4. วิทยากร นําเสนอเนื้อหาสาระไดครบถวน 4.77 มากที่สุด 

5. วิทยากร มีเทคนิคในการนําเสนอเน้ือหาและถายทอดความรู

ไดอยางใหเขาใจไดงาย 
4.74 มากที่สุด 

6. วิทยากรควบคุมเวลาในการสอนอยางเหมาะสม 4.75 มากที่สุด 

7. วิทยากรใชสือ่และเทคโนโลยีประกอบการสอน 4.81 มากที่สุด 

8. วิทยากรเอาใจใสผูเขาอบรมฯ ตลอดระยะเวลาสอน 4.77 มากที่สุด 

9. วิทยากรใหคําปรึกษา คําแนะนําที่ดีตลอดระยะเวลาสอน 4.70 มากที่สุด 

10. วิทยากรเปดโอกาสใหผูเขาอบรมแสดงความคิดเห็น 4.75 มากที่สุด 

11. วิทยากรยอมรับฟงความคิดเห็นของผูเขาอบรม 4.85 มากที่สุด 

12. วิทยากรแนะนําเทคนิคใหมๆใหผูเขาอบรม 4.79 มากที่สุด 

13. วิทยากรบริหารและจัดการเวลาการอบรมไดดี 4.75 มากที่สุด 

14. ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของวิทยากร 4.70 มากที่สุด 

15. รูปแบบการอบรมออนไลน หรือไมเปนโปรแกรม  

e-Conferrenceท่ีใชเหมาะสมเพียงใด 
4.77 มากที่สุด 

รวม 4.78 มากที่สุด 
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นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ (เพิ่มเติม)  

 - ดานเวลาควรเพ่ิมเวลาในการอบรม ชวงเวลาอบรมคอนขางนอยเกินไป ขยายเวลาการอบรมให

สามารถปฏิบัติไดจริงบางเครื่องมือเวลานอยไปครบั อาจจะขยายเวลาในการอบรม เพื่อใหทํางานตามไดเขาใจ

มากขึ้น อยากใหจัดวันหยุด อาจารยสอนเรว็ไปหนอย ดูเรงๆแขงกับเวลา   

- ดานเนื้อหาเปนการอบรมที่ดีมากครับ ชอบ canvaกับpadletดีมากๆคะ ไดความรูใหมๆๆเยอะ

มากๆๆๆคะสามารถนาํไปประยุกตใชไดอยางเปนดี 

- ดานวิทยากรมีความตั้งใจและดูแลเอาใจใสผูเขารวมอบรมดีมากวิทยาการเกงและสอนดีมาก 

นอกจากไดเรียนการใชโปรแกรมแลว ยังไดเรียนรูการรูปแบบการสอนที่ทําใหผูเรียนสนุก และ สรางการมีสวน

รวมไดอยางด ี

 - ดานการสอน ชอบการปฏิบัติไปพรอมกันและติดตาม สอบถามเปนระยะๆเพิ่มเวลาของสวน 

ที่ปฏิบัติใหมากขึ้น ทําใหไดฝกปฏิบัติและใชไดทันที ชอบที่คอยสอบถามผูเรียนเปนระยะ 

 

ขอเสนอใหทางสํานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดฝกอบรมฯ เรื่องอื่นๆ  

 - เพิ่มเติมและอัปเดตเครื่องมือใหมๆ  - Goosechase  Medium และ Canva 

 - การสรางคอรสออนไลน   - โปรแกรมเคร่ืองมือสรางสื่อ หรือภาพแอนิเมชัน 

 - พี่เลี้ยงในการสรางนวัตกรรมใหกับคุณคร ู - การทําสื่อที่เหมาะสมแตละชวงวัย 

 - จัดอบรมเรื่อง IOT   - การใชเครื่องมือเหลาน้ีในการสรางรายไดเสริม  

 - การใช Application ประกอบการสอน เปนการอบรมเชิงปฏิบัติการ (เนนการปฏิบัติ) 

 - การผลิตสื่อการสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอ - เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนมีสวนรวม 

 - เทคนิคการสรางปฏิสัมพันธในการจัดการเรียนการสอนออนไลน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 - การจัดการเรียนรูภาษาไทย  - อยากใหมีโครงการอยางตอเนื่อง 

 - โปรแกรมควบคุมชั้นเรียนแบบเบ็ดเสร็จในโปรแกรมเดียวในกรณเีรียนออนไลน 

 - A.I. และเทคโนโลยีใหมๆ  - อบรมเรื่องการทําวิจัยฯ  

- การใชเครื่องมือที่เปนเทคโนโลยีดานสถิติเพื่อใชในการประเมินผลหรือวิจัยในชั้นเรยีน 

- การวัดและประเมนิผลออนไลน  - รูปแบบการสอนที่หลากหลาย บอรดเกม 
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สรุปคาใชจายในการดาํเนินโครงการ 

คาตอบแทน 

   คาวิทยากร (ภายนอก)  จํานวน 1 ทาน x 1,500 บาท    1,500 บาท 

   คาวิทยากรกลุม (ภายใน) จํานวน 18 ทาน x 900 บาท   16,200 บาท 

คาใชสอย 

   -   

คาวัสด ุ  

   -   

รวมงบประมาณที่ใชจริง            17,700 บาท 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก : แบบเสนอการจัดทําคําขอการดําเนินโครงการ 

ภาคผนวก ข : บันทึกขอความและคําสั่งตางๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานโครงการฯ 

ภาคผนวก ค : เนื้อหาหรือเอกสารประกอบการฝกอบรม 

ภาคผนวก ง : ภาพกิจกรรมการดําเนนิโครงการ 

ภาคผนวก จ : ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน 

ภาคผนวก ฉ : รายชื่อผูเขารับการอบรม 
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ภาคผนวก ก  

แบบเสนอการจัดทําคําขอการดําเนนิโครงการ 
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แบบคําขอโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(แบบใหเปลา) 

  
 

1.   ชื่อ โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “SMARTTeacherThailand2021” 
2. แผนงบประมาณ: แผนงานบริการวิชาการแกสังคมในลักษณะใหเปลา 
3. เปาหมายการใหบริการของกระทรวง:  การสรางโอกาสทางการศกึษาในทุกระดับใหกับประชาชนอยาง

ท่ัวถึง และเสมอภาค เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
4. เปาหมายการใหบริการของมหาวิทยาลัย:  เพื่อสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการที่เปนพันธกิจ

สมัพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานทองถ่ิน สังคม ชุมชนและภาคีเครือขาย 

5. ผูรับผิดชอบโครงการ รองศาสตราจารย ดร.เขมณัฏฐ มิ่งศิริธรรม สังกัด สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 
6. หลักการและเหตุผล 

ในชวง 5 ทศวรรษที่ผานมา สังคมไทยมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนดาน
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี เกษตรกรรม การแพทย เปนตน ซึ่งการที่จะผลักดันใหเกิดการพัฒนา
ดังกลาวตองอาศัยรากฐานมาจากการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ การพัฒนาการศึกษาโดยสงเสริมและสราง
สภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่องจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง เพื่อพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพและขีด
ความสามารถของคนสวนใหญในประเทศ  

จากยุทธศาสตรThailand 4.0 ที่มุงเนนการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาใหตรงจุดเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสูเปาหมายนั้น รากฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศเพื่อมุงไปสูเปาหมายดังกลาว 
ก็ยอมตองอาศัยการศึกษาเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเชนกัน  ดังนั้นการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน
เพื่อใหผูเรยีนสามารถคิดคน สรางสรรคนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมได จึง
เปนแนวคิดท่ีสอดรับกับนโยบาย Education 4.0 ที่ตองการใหผูเรียนสามารถนําองคความรูที่มีอยูทุกหนทุก
แหงบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสรางสรรค เพื่อพัฒนานวัตกรรมตางๆ มาตอบสนองความตองการของสังคม  
การพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับนโยบาย Education 4.0 จึงเปนบทบาทสําคัญของผูสอนที่จะตอง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและประยุกตวิธีการเรยีนการสอนใหสอดคลองกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการ
สื่อสาร เพื่อสนับสนุนการศึกษาองคความรูใหเพียงพอในการนํามาตอยอดดวยการใชความคิดสรางสรรค และ
สรางการมีปฏิสัมพันธซึ่งจะทําใหใหผูเรียนมีประสิทธิภาพตามที่ตองการและสามารถนําความรูนําไป
ประยุกตใชกับการทํางานของตนได 

ปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือใหผูสอนสามารถนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียน
การสอนใหกับผูเรยีนได การใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนจะชวยใหการเรียนการสอน
ยุคใหมทําไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน  ผูเรียนสามารถคนหาแหลงทรัพยากรความรูดิจิทัลหรือคลังความรูบน
เครือขาย   ชวยสรางปฏิสัมพันธกันระหวางผูสอนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียน หรือแมแตผูเรียนผูสอนกับ
บุคคลหรือแหลงความรูตางๆ  โดยทั้งผูสอนและผูเรียนควรใชเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนบน
เทคโนโลยีคลาวด (Cloud Technology) เทคโนโลยีการศึกษายุค 4.0 ไดเครื่องมือเหลานี้แบงตามประเภท
ของการใชงาน อาทิ เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (เชน Flipgrid, Padlet, Class123, 
Mentimeter, Coggle) เครื่องมือในการประเมินผล (เชน Quizizz, Microsoft form, Zipgrade) เครื่องมือ
ในการนําเสนอผลงานหรือนวัตกรรมใหม (เชน Canva, Assemblr, Prezi) เครื่องมือสําหรับคนหาและ
เผยแพรผลงาน (เชน Pinterest, Medium) เปนตนซึ่งถือเปนเครื่องมือที่ทรงพลังอยางย่ิงในการสรางสรรค
นวัตกรรม 
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เทคโนโลยีการศึกษา4.0 ที่กําลังไดรับความสนใจและหลายหนวยงานเริ่มนํามาใชคือการใช MOOC 
(Massive Open Online Course) เพื่อเปนการเปดโอกาสใหแกบุคคลจํานวนมาก สามารถเขาถึงสื่อการ
เรียนรูดังกลาว หรือเปนการผลิตสื่อขึ้นมาใหม โดยใชเทคโนโลยีสรางสภาพแวดลอมการเรียนการสอน และ
เปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC สามารถนําไปใชในการ
เรียนการสอนตามอัธยาศัย การเรียนนอกระบบ และการเรียนในระบบ รวมท้ังสามารถเติมเต็มการเรียนการ
สอนรูปแบบตางๆ  นอกจากนี้แลว MOOC ยังเปนการขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษา ผูเรียนสามารถเรียนได
ทุกที่ทุกเวลาและเปนการจัดการศึกษาที่มีตนทุนตํ่าอีกดวย เมื่อเทียบกับจํานวนผูเรียนที่สามารถเขาเรียนได
อยางไมจํากัด  

นอกจากนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษายังมีนโยบายสงเสริมใหผูสอนใชเครื่องมือ
สมัยใหมเหลานี้มาใชในการสอน เพื่อใหทันตอความกาวหนาของเทคโนโลยีที่พัฒนาไป  อันจะนําไปสูการ
ยกระดับคุณภาพของผูเรยีนใหดีขึ้น แตก็ยังมีผูสอนอีกเปนจํานวนมากยังขาดโอกาสเพ่ิมเติมความรูและทักษะ
ในการประยุกตเทคโนโลยีตางๆเหลานี้มาใชในการเรียนการสอนทําใหการเปลี่ยนแปลงการศึกษาใหกาวสู
ระบบ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลยังทําไดยากในชวงเริ่มตน  

ดังน้ันเพื่อใหครู อาจารยตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวของ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนไดตามเปาประสงคของ Education 4.0 สํานักเทคโนโลยีการศึกษาเห็นควรจัดทําโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “SMARTTeacherThailand2021” เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัลโดยจัดการอบรมเปนการ
อบรมผานระบบออนไลน เพื่อใหผูเขาอบรมไดมีท้ังความรูความเขาใจและมีทักษะในการใชเครื่องมือสมัยใหม
มาจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการอบรมครั้งนี้ยังเปนการสงเสริมการเรียนรูแบบทุกที่ทุก
เวลา  ตลอดจนสรางเครือขายความรวมมือระหวางครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลอันจะนําไปสูสังคมแหงการเรียนรูใน
อนาคตตอไป 

 
7. วัตถุประสงค 

7.1 เพื่อเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีการศึกษาสาํหรับการจัดการเรียนการสอนยุคดิจิทัล 
7.2 เพื่อพัฒนาผูเขาอบรมใหมีทักษะการใชเครื่องมือสําหรับการจัดการเรยีนการสอนยุคดิจิทัล 
7.3 เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

 
8. ตอบสนองหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระบขุอ) 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “SMARTTeacherThailand2020” ใหแกครูอาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา มีเปาหมายเพ่ือสงเสริมครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูและทักษะการใช
เครื่องมือสําหรับจัดการเรียนการสอนผานสื่อดิจิทัลใหแกผูเรียน โดยมุงเนนเทคโนโลยีการศึกษาท่ีจะชวยให
ผูเรียนสามารถคิดคน สรางสรรคนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมได 

 
9. กลุมเปาหมาย และผูที่มีสวนไดเสีย 

กลุมเปาหมาย   :  คร ูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
 ปริมาณกลุมเปาหมาย  :  จํานวน 50 คน  
 พื้นที่กลุมเปาหมาย  :    ครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี  

กรุงเทพ ปทุมธาน ี
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ผูมีสวนไดเสีย : 
ภาคประชาชน   :  นักเรียน นักศึกษา 

 ภาคเอกชน   : คร ูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดเอกชน 
 ภาครฐั    :  คร ูอาจารยและบุคลากรทางการศกึษาในสถานศกึษาสังกดัรัฐบาล 
     Thai MOOC  TCU 
    องคกร AECT Thailand  
      

10. สถานที่ใหบริการวิชาการ ระบบออนไลนผานโปรแกรม Cisco Webex 

 
11. ระยะเวลาโครงการ เริ่มตนป พ.ศ. มกราคม..2564..สิ้นสุดป พ.ศ. ..กันยายน...2564.. 

 
12. เปาหมายผลผลิต และตัวช้ีวัด 

 

ผลผลติ / ตัวชีว้ดั หนวยนับ 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. –  มี.ค.) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. – ม.ิย.) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. – ก.ย.) 

ผลผลิตที่ 1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ      

ตัวชีว้ัด      

เชิงปริมาณ : 
จํานวนผูเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 
คน 

  
 

 
 

 
50 

เชิงคณุภาพ : 
      1. ความพึงพอใจของผูเขาอบรม 
      2. ผูเขาอบรมสามารถนําความรูไปใชประโยชน 

 
รอยละ 
รอยละ 

  
 

 
 

 
80 
80 

เชิงเวลา : 
      1. งานแลวเสร็จตรงตามเวลาที่กําหนด 

 
รอยละ 

  
 

 
 

 
100 

 เชิงตนทุน : 
      1. บริหารจัดการตามงบประมาณ 

 
รอยละ 

  
 

  
100 

 
13. แผนการดําเนินงาน 

 
 

ผลผลติ / กจิกรรม 
 

หนวยนับ 
แผนการดําเนินกจิกรรม 1) 

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. –  มี.ค.) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. – ม.ิย.) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. – ก.ย.) 

ผลผลติที ่2 : การอบรมเชิงปฏิบติัการ      
1. ประชุมคณะทํางาน คร้ัง  2 1 1 
2. ประสานงานกับสถาบันการศึกษา เตรียมผูเขา

อบรม สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

คน 
  

 
 

50 
 
 

3. การดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ คร้ัง    1 
4. ประเมินและสรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ คร้ัง    1 

 
หมายเหต ุ1) ใหระบุเปนปรมิาณงานหรอื Grant Chart ในแผนการดําเนินงานที่คาดวาจะเกิดขึ้นในไตรมาสนั้นๆ 
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14. งบประมาณเงินอุดหนุน    หนวย : บาท 
 

 
งบรายจาย / รายการ 

งบประมาณป พ.ศ. 2564 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. –  ม.ีค.) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. – มิ.ย.) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. – ก.ย.) 

1. คาใชจายดําเนินงาน     

1.1 คาตอบแทน 
- คาตอบแทนวิทยากรบรรยาย (ภายนอก) 
(1 คน x ๕00 x 3 ชั่วโมง x 2 วัน) 
- คาตอบแทนวิทยากรกลุมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(๔ คน x 300 x 6 ชั่วโมง x 2 วัน) 
- คาลวงเวลาเจาหนาที่ประสานงาน/ดานพัสดุวันหยุดราชการ 
(๓๕0 บาท x ๔ วันx2คน) 

  
 
 
 
 
 

 

 
3,๐00 

 
๑๔,๔00 

 
 

๒,8๐0 

 
 

รวม   ๒๐,๒๐๐  

รวมทั้งสิ้น    ๒๐,๒๐๐ 

ผูเขารบับรกิาร    50 

คาใชจายตอหวั    ๔๐๔ 

 
 
15. แผนการเบิกจายเงิน 
 

งวดที ่ ภาระงานที่ตองสง จํานวน (บาท) 
1 จัดเตรียมระบบ ประชาสัมพันธรับสมัครผูเขาอบรม  
2 จัดเตรียมงานและจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  ๒๐,๒๐๐ 
3 ประมวลผลขอมูลและจัดทํารายงาน - 

 รวมจํานวนเงินทั้งสิน้ ๒๐,๒๐๐ 

 
 

16. ผลลัพธ / ผลกระทบของการดําเนินโครงการ 
ผลลัพธ 

1. ผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการไดรับความรูดานเทคโนโลยีการศึกษาสาํหรับการจัดการเรียนการสอน

ในยุคดิจิทัล 

2. ผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถนําเทคโนโลยีการศึกษามาใชสาํหรับการจัดการเรียนการสอน

ในยุคดิจิทัลได 

3. ผูเขารวมอบรมมีเครือขายความรวมมือทางดานเทคโนโลยีการศึกษาระหวางครู อาจารย และ

บุคลากรทางการศึกษา 
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ผลกระทบของการดําเนินโครงการ 

ผูเขารวมอบรมสามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการไปใชในการจัดการเรียน

การสอนใหแกนักเรียนในแตละโรงเรียนได 

 
17. กรณีโครงการที่มุงตอบสนองดานการเรียนการสอนในชุดวิชา ใหระบุดวยวาเปนชุดวชิาใด 

รหัสชุดวิชา......................ชื่อชุดวิชา.....................................   และ/หรือ 
 

18. การรายงานผลการดาํเนินงาน และการใชจายเงิน ใหรายงานตามแบบฟอรมและระยะเวลาที่สาํนัก
การศกึษาตลอดชีวิตกําหนด 

 
19. โครงการ SMARTTeacherThailand2021 

ผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารสํานักเทคโนโลยีการศกึษา 
ครั้งที่ .........................  วันที่ .................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 

บันทึกขอความและคําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการฯ 
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ภาคผนวก ค  

เนื้อหา/เอกสารประกอบการฝกอบรม 
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เอกสารและวิดีโอยอนหลังการฝกอบรมเขาถึงไดผาน >>https://bit.ly/stt2021 

 

 
 

 



18 
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ภาคผนวก ง 

ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน 
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22 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ภาพกิจกรรมการดําเนินโครงการ 

  



24 

 

 

 
 

 
 

 
 



25 
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ภาคผนวก ฉ 

รายชื่อผูเขารวมอบรมฯ ในวันที่ 24 – 25 มิ.ย. 2564 
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ที ่ Timestamp ชื่อ  - สกุล 
ยืนยันการเขารวมโครงการฯ  

วันที ่24 มิ.ย. 2564 

1 6/24/2021 8:44:17 นายนิพนธ รองพืช ยืนยัน 

2 6/24/2021 8:44:20 ญาณิศา  เผือ่นเพาะ ยืนยัน 

3 6/24/2021 8:44:33 นายสัญญา สดประเสรฐิ ยืนยัน 

4 6/24/2021 8:44:40 นายกิติภูม ิ ใจกลา ยืนยัน 

5 6/24/2021 8:44:42 นางสาวทิพยวรรณ หงกะเชิญ ยืนยัน 

6 6/24/2021 8:44:44 นายสิทธิชัย   เสาเสนา ยืนยัน 

7 6/24/2021 8:44:48 นางสาวประกิตศรี เผาเมือง ยืนยัน 

8 6/24/2021 8:44:49 ภิญญาพชัญ ปลากัดทอง ยืนยัน 

9 6/24/2021 8:44:50 นายสิทธิชัย  วันทอง ยืนยัน 

10 6/24/2021 8:45:00 ขวัญชนก เพ้ียนศรี ยืนยัน 

11 6/24/2021 8:45:05 พระมหาประกาศิต ฐิติปสิทธิกร ยืนยัน 

12 6/24/2021 8:45:08 ณัฐดนัย สุวรรณสังข ยืนยัน 

13 6/24/2021 8:45:11 นางสาวชญานิศา จันทรดํา ยืนยัน 

14 6/24/2021 8:45:19 ชื่นจิตร จันทรสวาง ยืนยัน 

15 6/24/2021 8:45:19 วิภาศิริ แจงแสงทอง ยืนยัน 

16 6/24/2021 8:45:26 นายพงษศักดิ์ บญุภักดี ยืนยัน 

17 6/24/2021 8:45:35 ฉัตรฤด ีภาระญาต ิ ยืนยัน 

18 6/24/2021 8:45:46 จีรวรรณ ศรีวงษ ยืนยัน 

19 6/24/2021 8:45:47 ชุติมา  จันทรจิตร ยืนยัน 

20 6/24/2021 8:45:47 นางสาวศตชนันท   อยูทอง ยืนยัน 

21 6/24/2021 8:45:50 ภัสรศศิร  พลายละหาร ยืนยัน 

22 6/24/2021 8:46:23 จิดาภา ฤทธิ์สาคร ยืนยัน 

23 6/24/2021 8:46:34 ทัพพเทพ ปาณิภา ยืนยัน 

24 6/24/2021 8:46:43 ณิชชา ชํานิยนต ยืนยัน 

25 6/24/2021 8:46:51 สุจิตราหนูงาม ยืนยัน 

26 6/24/2021 8:46:52 นางสาวปภาดา อินวันนา ยืนยัน 

27 6/24/2021 8:47:06 ศุภวัฒน  วิสิฐศริิกุล ยืนยัน 

28 6/24/2021 8:47:15 นางสาวมารียํา แปะโพระ ยืนยัน 

29 6/24/2021 8:47:17 ฐิตารีย จันทรวัทน ยืนยัน 

30 6/24/2021 8:47:41 นางสาวเฟองลัดดา จิตจักร ยืนยัน 

31 6/24/2021 8:48:31 ชยาภรณ เคารพไทย ยืนยัน 

32 6/24/2021 8:49:28 สิริกร โตสต ิ ยืนยัน 

33 6/24/2021 8:50:02 ปยวรรณ หอมจันทร ยืนยัน 

34 6/24/2021 8:50:12 นางสารอุไรวรรณ  อินทมาโส  ยืนยัน 
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ที ่ Timestamp ชื่อ  - สกุล 
ยืนยันการเขารวมโครงการฯ  

วันที ่24 มิ.ย. 2564 

35 6/24/2021 8:50:57 ณัฐวรรธน เลิศภักดีวฒันกุล ยืนยัน 

36 6/24/2021 8:51:13 มนชนก อนะมาน ยืนยัน 

37 6/24/2021 8:51:50 กันยณชัชา บํารุงผล ยืนยัน 

38 6/24/2021 8:52:21 รัชฎาภรณ  อยูคง ยืนยัน 

39 6/24/2021 8:52:50 มลิวรรณ มีราคา ยืนยัน 

40 6/24/2021 8:52:54 กิติศักดิ ์ แขมคํา ยืนยัน 

41 6/24/2021 8:57:37 นายจิรัฏฐ พรหมมิ ยืนยัน 

42 6/24/2021 8:58:18 ดร.ปยนุช วงศลาง ยืนยัน 

43 6/24/2021 9:05:48 นายสิปปกร บุนนาค ยืนยัน 

44 6/24/2021 9:08:14 นางสาวศิรินาถ สมุหิรันต ยืนยัน 

45 6/24/2021 9:08:58 นางสาวทิวารัตน เพ็งน้ําคํา ยืนยัน 

46 6/24/2021 9:34:45 พระเจริญพงษ วิชัย ยืนยัน 

47 6/24/2021 9:50:46 นางสาวศุทธิกานต คงคลาย ยืนยัน 

48 6/24/2021 10:03:16 ออมทรัพย ดวงศรี ยืนยัน 

49 6/24/2021 10:35:42 นายปยะพงษ   กลางจอหอ ยืนยัน 

50 6/24/2021 10:35:46 สถาพร เรอืงรุง ยืนยัน 

51 6/24/2021 11:10:34 นางสาวจุฬาลักษณ แกวสุก ยืนยัน 

 

  



29 

 

ที ่ Timestamp ชื่อ  - สกุล 
ยืนยันการเขารวมโครงการฯ  

วันท่ี 25มิ.ย. 2564 

1 6/25/2021 8:36:47 นายสิทธิชยั   เสาเสนา ยืนยัน 

2 6/25/2021 8:36:48 นายสัญญา สดประเสริฐ ยืนยัน 

3 6/25/2021 8:36:57 สถาพร เรืองรุง ยืนยัน 

4 6/25/2021 8:37:39 ภัสรศศิร  พลายละหาร ยืนยัน 

5 6/25/2021 8:37:41 นายสิปปกร บุนนาค ยืนยัน 

6 6/25/2021 8:37:45 นายกิติภูม ิ ใจกลา ยืนยัน 

7 6/25/2021 8:38:01 ปยะพงษ   กลางจอหอ ยืนยัน 

8 6/25/2021 8:38:38 ชื่นจิตร จันทรสวาง ยืนยัน 

9 6/25/2021 8:39:27 วิภาศิร ิแจงแสงทอง ยืนยัน 

10 6/25/2021 8:40:01 นายสิทธิชยั  วันทอง ยืนยัน 

11 6/25/2021 8:40:06 ชุติมา  จันทรจิตร ยืนยัน 

12 6/25/2021 8:40:17 นางสาวชญานิศา จันทรดํา ยืนยัน 

13 6/25/2021 8:40:36 ณิชชา ชํานิยนต ยืนยัน 

14 6/25/2021 8:40:40 มลิวรรณ มีรารา ยืนยัน 

15 6/25/2021 8:41:20 ศุภวัฒน  วิสิฐศริิกุล ยืนยัน 

16 6/25/2021 8:41:39 นางสาวจุฬาลักษณ แกวสุก ยืนยัน 

17 6/25/2021 8:42:47 นายณัฐดนยั สุวรรณสังข ยืนยัน 

18 6/25/2021 8:43:06 สิริกร โตสต ิ ยืนยัน 

19 6/25/2021 8:44:05 นางสาวศตชนันท อยูทอง ยืนยัน 

20 6/25/2021 8:45:11 พระเจริญพงษ วิชัย ยืนยัน 

21 6/25/2021 8:47:01 เฟองลัดดา จิตจักร ยืนยัน 

22 6/25/2021 8:47:35 พระมหาประกาศิต ฐิติปสิทธิกร ยืนยัน 

23 6/25/2021 8:49:17 จีรวรรณ ศรีวงษ ยืนยัน 

24 6/25/2021 8:51:21 ศุทธิกานต คงคลาย ยืนยัน 

25 6/25/2021 8:52:19 ญาณิศา  เผือ่นเพาะ ยืนยัน 

26 6/25/2021 8:53:07 นางสาวทิวารัตน เพ็งน้ําคํา ยืนยัน 

27 6/25/2021 8:53:20 ชยาภรณ เคารพไทย ยืนยัน 

28 6/25/2021 8:53:58 นางสาวประกิตศรี เผาเมือง ยืนยัน 

29 6/25/2021 8:53:59 ออมทรัพย ดวงศรี ยืนยัน 

30 6/25/2021 8:54:01 จิดาภา ฤทธิ์สาคร ยืนยัน 

31 6/25/2021 8:54:03 สุจิตราหนูงาม ยืนยัน 

32 6/25/2021 8:54:04 น.ส.ทิพยวรรณ หงกะเชิญ ยืนยัน 

33 6/25/2021 8:54:09 กรรณิการ ขาวเงิน ยืนยัน 

34 6/25/2021 8:54:34 พงษศักดิ์ บุญภักด ี ยืนยัน 
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35 6/25/2021 8:54:55 ณิชชา ชํานิยนต ยืนยัน 

36 6/25/2021 8:55:43 ณัฐวรรธน เลิศภักดีวฒันกุล ยืนยัน 

37 6/25/2021 8:57:03 ฉัตรฤด ีภาระญาต ิ ยืนยัน 

38 6/25/2021 8:59:29 น.ส.มยุเรศ ใยบัวเทศ ยืนยัน 

39 6/25/2021 8:59:36 นางสาวมารียํา แปะโพระ ยืนยัน 

40 6/25/2021 8:59:41 นายนิพนธ รองพืช ยืนยัน 

41 6/25/2021 8:59:42 มนชนก อนะมาน ยืนยัน 

42 6/25/2021 9:00:40 รัชฎาภรณ  อยูคง ยืนยัน 

43 6/25/2021 9:01:31 กันยณชัชา บํารุงผล ยืนยัน 

44 6/25/2021 9:01:40 อุไรวรรณ อินทมาโส ยืนยัน 

45 6/25/2021 9:02:18 ปยวรรณ หอมจันทร ยืนยัน 

46 6/25/2021 9:02:33 นางสาวกิติมาภรณ  ดวงเนตร ยืนยัน 

47 6/25/2021 9:02:55 นางธันวชนก บัวคงด ี ยืนยัน 

48 6/25/2021 9:03:37 ทัพพเทพ ปาณิภา ยืนยัน 

49 6/25/2021 9:08:01 นางสาวปภาดา อินวันนา ยืนยัน 

50 6/25/2021 9:12:18 ทับทิม เฮี้ยนเจริญ ยืนยัน 

51 6/25/2021 9:13:50 กรชนก  ทัพโยธา ยืนยัน 

52 6/25/2021 9:14:29 ฐิตารีย จันทรวัทน ยืนยัน 

53 6/25/2021 9:16:34 วาที่ร.ต.ณัฐภูม ิ จับคลาย ยืนยัน 

54 6/25/2021 9:21:52 ภูมพิัฒน  วนพิพัฒนพงศ ยืนยัน 

55 6/25/2021 9:44:34 นายจิรฏัฐ พรหมม ิ ยืนยัน 

56 6/25/2021 10:18:48 ภิญญาพัช ปลากดัทอง ยืนยัน 

57 6/25/2021 10:48:33 นายสัญญา สดประเสริฐ ยืนยัน 

58 6/25/2021 10:55:52 ปานทิพย ดอนขันไพร ยืนยัน 

 


