
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจ  
ระยะท่ี  1 วันท่ี 23  พฤษภาคม 2565   

ณ ห้องประชุม  L 401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
 

วันที่/เวลา 
08.15 - 
08.45 น. 

08.45 - 
09.00 น. 

09.00 - 11.00 น.  
(2 ช่ัวโมง) 

11.15 - 12.15 น. 
(1 ช่ัวโมง) 

13.00 - 16.15 น. 
(3 ช่ัวโมง) 

23 
พฤษภาคม 

2565 
ลงทะเบียน พิธีเปิด 

บรรยาย  
 การเรียนการสอนออนไลน์ปี 2022 

ผ่านระบบ Course on Cloud 
โดย  

ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา ,ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย    
คอนเน็คท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

รศ.ดร.สุรพล บุญลือ  
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

บรรยาย 
วิธีการใช้งานเมนูต่างๆในระบบ 

Course on Cloud 
โดย 

คุณสาโรจน์ ศิขรนิทร ์
บริษัท เอเชีย คอนเน็คท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 

ฝึกปฏิบัต ิ
ปฏิบัตข้ัินตอนการลงทะเบียนเป็นผูส้อนระบบ

การเรียนการสอนออนไลน ์
โดย 

1.ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา 
2.คุณสาโรจน์ ศิขรนิทร ์

บรษิัท เอเชีย คอนเน็คท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
 

 
*หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างเช้า เวลา 11.00 น. - 11.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.15 น. - 13.00 น. รับประทานอาหารว่างบ่าย เวลา 14.45 น. - 15.00 น.  
*หมายเหตุ สิ่งที่ต้องเตรียม  

1. Notebook ส าหรับใช้ในการอบรม 

2. รูปถ่ายใช้ส าหรับโปร์ไฟล์แนะน าให้รูปภาพที่น ามาใช้ควรมีอัตราส่วน 4:4 หรือเท่ากับสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

 

 



โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจ 

ระยะท่ี  2 ระหว่างวันท่ี 30 – 31 พฤษภาคม 2565   
ณ ห้องประชุม  L 401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

วันที่/เวลา 
08.15 - 
08.45 น. 

08.45 - 
09.00 น. 

09.00 - 10.00 น.  
(1 ช่ัวโมง) 

10.15 - 12.15 น. 
(2 ช่ัวโมง) 

13.00 - 16.15 น. 
(3 ช่ัวโมง) 

30 
พฤษภาคม 

2565 
ลงทะเบียน พิธีเปิด 

บรรยาย 
การใช้ระบบการเรียนการ
สอนออนไลน์ Course on 

Cloud  

โดย  
ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา ,ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท เอเชีย คอนเนค็ท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 

ฝึกปฏิบัต ิ
ปฏิบัตกิารสร้างหลักสูตรรายวิชาออนไลน ์

โดย 
1.ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชยี คอนเน็คท์  

คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 
2.คุณสาโรจน์ ศิขรนิทร ์
3.คุณณัฐวรรณ ศรีสวัสดิ์ 
4.คุณสุภวัฒน์ ศรีบุษย์ 

บริษัท เอเชีย คอนเน็คท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

ฝึกปฏิบัต ิ
ปฏิบัตกิารสร้างหลักสูตรรายวิชาออนไลน์ (ต่อ) 

โดย  
1.ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชยี คอนเน็คท์ คอรป์อเรชั่น จ ากัด 

2.คุณสาโรจน์ ศิขรนิทร ์
3.คุณณัฐวรรณ ศรีสวัสดิ์ 

4.สุภวัฒน์ ศรีบุษย์ 
บริษัท เอเชีย คอนเน็คท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

วันที่/เวลา 9.00 - 12.15 น. (3 ช่ัวโมง) 13.00 - 16.15 น. (3 ช่ัวโมง) 

31
พฤษภาคม 

2565 

บรรยาย 
Education Transformation จัดการเรียนรู้อย่างไรให้โดนใจผู้เรียนและประสบความส าเร็จ 

โดย 
ดร.ศุภธิดา  พรมพยัคฆ์ 

ผู้บริหาร บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จ ากัด และบริษัท ศุภะ โซลูชั่นส์ 

บรรยาย 
Education Transformation จัดการเรียนรู้อย่างไรให้โดนใจ

ผู้เรียนและประสบความส าเร็จ (ต่อ) 
โดย 

ดร.ศุภธิดา  พรมพยัคฆ์ 
ผู้บริหาร บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จ ากัด และบริษัท ศุภะ โซลูชั่นส์ 

*หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างเช้า เวลา 11.00 น. - 11.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.15 น. - 13.00 น. รับประทานอาหารว่างบ่าย เวลา 14.45 น. - 15.00 น.  
*หมายเหตุ สิ่งที่ต้องเตรียม 1. Notebook ส าหรับใช้ในการอบรม  2. รูปถ่ายใช้ส าหรับโปร์ไฟล์แนะน าให้รูปภาพท่ีน ามาใช้ควรมีอัตราส่วน 4:4 หรือเท่ากับสี่เหลี่ยมจัตุรัส 



 
 


