
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม "การสร้างแบบฟอร์มและแบบทดสอบออนไลน์ด้วย  
Microsoft Forms" ผ่านระบบ Online ด้วย MS Teams 

ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะ
การใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน 

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 ณ ห้อง SDU Online 04 ชั้น 4 
อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 



ค าน า 

โรงเรียนการเรือน ด าเนินการจัดกิจกรรม "การสร้างแบบฟอร์มและแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Microsoft 
Forms" ผ่านระบบ Online ด้วย MS Teams ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและ
ทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน เพ่ือเตรียมความพร้อมและปรับพ้ืนฐานความรู้ของนักศึกษา
โรงเรียนการเรือนในการใช้โปรแกรม Microsoft Forms เพ่ือเป็นฐานส าคัญที่จะต่อยอดในการเรียนเฉพาะด้าน
ทางวิชาชีพให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .บรรพต พิจิตรก าเนิด อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง การสร้างแบบฟอร์มและแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Microsoft 
Forms ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนการเรือน โดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้นักศึกษามีองค์
ความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Forms และสามารถน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและวิชาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการนี้เพ่ือเป็นการรวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการเตรียม
ความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน  ซึ่งจัดขึ้นใน 
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 ณ ห้อง SDU Online 04 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิรา 
ลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะผู้จัดท าหวังว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ  
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม "การสร้างแบบฟอร์มและแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Microsoft Forms" 

ผ่านระบบ Online ด้วย MS Teams  
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 ณ ห้อง SDU Online 04 ชั้น 4 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
ความสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563-2567 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

• จุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic focus areas) (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในประเด็นที่ท่านเลือก) 
⚫ ความหลากหลายทางการศึกษา 
 ❑ การพัฒนาหลักสูตรที่ท้าทายเพ่ือความยั่งยืน 
  มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบ
ออนไลน์ 
 ❑ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
คนทุกช่วงวัย 
  การเชื่อมโยงกับผู้ที่เก่ียวข้องในการสนับสนุน
งานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

⚫ การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 
 ❑ ความเสถียรของระบบสนับสนุนการท างาน 
 ❑ พ้ืนที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  สภาพแวดล้อม 
  ระบบสนับสนุนผู้เรียน 

⚫ องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 ❑ การปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เท่า
ทันสถานการณ์ 
 การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต 
  การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า 

⚫ จุดเน้น (SP ซีรี่ย์) 
ความเป็นเลิศในการผลิต 
- ก าลังคน 
- พลังสติปัญญา 
- ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
โดยมีอัตลักษณ์ 
 ❑ ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
  ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ 
 ❑ ด้านการพยาบาลและสุขภาวะส าหรับเด็กและผู้สูงวัย 
 ❑ ด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล 

 
• เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
พันธกิจ : SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด : 1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวชี้วัด : 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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หลักการและเหตุผล  
โรงเรียนการเรือนเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางวิชาชีพขั้นสูงด้านการประกอบอาหารและการจัด

ตกแต่ง การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้  และนวัตกรรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้สู่สังคม ในปีการศึกษา 2563                       
โรงเรียนการเรือนเปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การประกอบอาหารและการบริการ (รหัส 60 61 62 และ 63) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร (รหัส 63) 
สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย(รหัส63) สาขาวิชา      
การก าหนดและการประกอบอาหาร (รหัส 60) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร (รหัส 60 61 62 และ63) การเตรียมพร้อมนักศึกษาให้มีทักษะการประกอบ
วิชาชีพนั้นเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งในทุกสาขาวิชานักศึกษาจะมีทักษะวิชาชีพขั้นสูงที่แตกต่างกัน แต่ในพ้ืนฐานในการเรียนรู้
พ้ืนฐานนั้นมีศาสตร์ที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นการพัฒนานักศึกษาในด้านความรู้พ้ืนฐานเป็นสิ่งส าคัญเพราะจะเป็นรากฐาน
ที่ดีที่จะส่งผลให้นักศึกษาสามารถน าทักษะทางวิชาชีพต่างๆ ที่ได้ไปใช้ในการเรียนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
ดีขึ้น และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือเตรียมความพร้อมและปรับพ้ืนฐานความรู้ของนักศึกษาโรงเรียนการเรือนในการใช้โปรแกรม  

Microsoft Forms เพ่ือเป็นฐานส าคัญท่ีจะต่อยอดในการเรียนเฉพาะด้านทางวิชาชีพให้ดียิ่งขึ้น 
ผลผลิตโครงการ (Output) 
 1. นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Forms และสามารถน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการเรียนและวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

1. นักศึกษามีองค์ความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Forms และสามารถน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
การเรียนและวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที่/ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

- ประชุมวางแผนรูปแบบ 
การด าเนินงาน 
 
 
 
 

มกราคม 2564 
 
 
 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ถนนสิรินธร 
 
 
 

- ดร.วีระ พุ่มเกิด 
- ผศ.ดร.ภัทราทิพย์ รอดส าราญ 
- ผศ.ดร.ปัญญภัสก์ ปิ่นแก้ว 
- ผศ.ดร.สุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี 
- อ.กันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์ 

- ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 
 

19 มกราคม 2564 
 
 
 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ถนนสิรินธร 
 
 
 

- ดร.วีระ พุ่มเกิด 
- ผศ.ดร.ภัทราทิพย์ รอดส าราญ 
- ผศ.ดร.ปัญญภัสก์ ปิ่นแก้ว 
- ผศ.ดร.สุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี 
- อ.กันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์ 
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กิจกรรมหลัก 
วันที่/ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

การจัดงาน 
- การสร้างแบบฟอร์มและ
แบบทดสอบออนไลน์ด้วย 
Microsoft Forms 

23 มกราคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ถนนสิรินธร 
 

- ดร.วีระ พุ่มเกิด 
- ผศ.ดร.ภัทราทิพย์ รอดส าราญ 
- ผศ.ดร.ปัญญภัสก์ ปิ่นแก้ว 
- ผศ.ดร.สุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี 
- อ.กันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์ 

สรุปผลการด าเนินงาน 25 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ถนนสิรินธร 
 

- หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร 
 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ของโรงเรียนการเรือน ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม จ านวน 100 คน 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

1. มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3  
โรงเรียนการเรือน ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 จากกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาที่ก าหนด
ไว ้100 คน 

มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวนทั้งสิ้น 114 คน จ าแนกเป็น  
1. นักศึกษาโรงเรียนการเรือนจ านวน 99 คน  
    คิดเป็นร้อยละ 99  
2. อาจารย์จ านวน 9 คน  
3. เจ้าหน้าที่จ านวน 6 คน  

 
บรรล ุ

2. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเพ่ิมมาก
ขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ ในเรื่อง 
"การสร้างแบบฟอร์มและแบบทดสอบออนไลน์ด้วย 
Microsoft Forms" คิดเป็นรอ้ยละ 88.95  
ผลประเมินอยู่ในระดับมาก 

บรรล ุ

3. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าองค์ความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนและวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

การเข้าร่วมอบรม "การสร้างแบบฟอร์มและ
แบบทดสอบออนไลน์ด้วย Microsoft Forms" 
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการเรียนและวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
คิดเป็นร้อยละ 89.47 ผลประเมินอยู่ในระดับมาก 

บรรล ุ

4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85 

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในกิจกรรม  
คิดเป็นร้อยละ 90 ผลประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 

บรรล ุ
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แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 งบประมาณแผ่นดิน  

  ขอสนับสนุนงบประมาณ 
  งบประมาณอ่ืนๆ งบประมาณโครงการบริหารกายเพ่ือสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ ปีการศึกษา 
2563 และศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ รวมเป็นเงิน 2,400 บาท 
 

รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
ค่าตอบแทนวิทยากรชั่วโมงละ 600 x 4 
ชั่วโมง 

2,400 บาท งบประมาณโครงการบริหารกายเพื่อสุขภาพและกิจกรรม
นันทนาการ ปีการศึกษา 2563 

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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ก าหนดการ 
โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน 

กิจกรรม "การสร้างแบบฟอร์มและแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Microsoft Forms" 
ผ่านระบบ Online ด้วย MS Teams  

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 ณ ห้อง SDU Online04 ชั้น 4 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

เวลา 12.30 - 13.00 น. รองคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ลงทะเบียนส าหรับเข้าร่วมอบรม 
เวลา 13.00 - 13.05 น. ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน กล่าวเปิดโครงการอบรม 
เวลา 13.05 - 16.00 น. อบรมในหัวข้อ “การสร้างแบบฟอร์มและแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Microsoft Forms” 
 โดย ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
เวลา 16.00 - 16.05 น.  ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน กล่าวขอบคุณวิทยากร และคณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการอบรม 
เวลา 16.05 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม 
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รูปแบบการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
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สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม  
"การสร้างแบบฟอร์มและแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Microsoft Forms" 

ผ่านระบบ Online ด้วย MS Teams  
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 ณ ห้อง sduonline04 ชั้น 4 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

โรงเรียนการเรือน ได้จัดกิจกรรม"การสร้างแบบฟอร์มและแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Microsoft Forms"  
ผ่านระบบ Online ด้วย MS Teams ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 ณ ห้อง sduonline04 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา  
เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Forms โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมและปรับ
พ้ืนฐานความรู้ของนักศึกษา เพ่ือให้ได้รับองค์ความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Forms และสามารถน าองค์ความรู้
มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ภาพกิจกรรม 
"การสร้างแบบฟอร์มและแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Microsoft" 

Forms"Forms" 
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ภาพกิจกรรม 
"การสร้างแบบฟอร์มและแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Microsoft" 

Forms" 
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วุฒิบัตร 
ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม 
"การสร้างแบบฟอร์มและแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Microsoft Forms" 

ผ่านระบบ Online ด้วย MS Teams  
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 ณ ห้อง sduonline04 ชั้น 4 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
----------------------------------------- 

 กิจกรรม "การสร้างแบบฟอร์มและแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Microsoft Forms" ผ่านระบบ Online ด้วย 
MS Teams วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 ณ ห้อง sduonline04 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิรา
ลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การด าเนินงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวนทั้งสิ้น 114 คน 
จ าแนกเป็น นักศึกษาโรงเรียนการเรือนจ านวน 99 คน อาจารย์จ านวน 9 คน และเจ้าหน้าที่จ านวน 6 คน สรุปผลการ
ด าเนินงานจากแบบประเมินผลโครงการ มีผู้ตอบแบบสอบถาม online จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป 
1.1 เพศ 
➢ ชาย    จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 28.07 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
➢ หญิง    จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 67.54 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
➢ LGBT    จ านวน  5  คน คิดเป็นร้อยละ 4.39 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.2 อายุ 
➢ 17 - 20 ปี   จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 65.79 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
➢ 21 - 23 ปี   จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 28.07 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
➢ 24 - 26 ปี   จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.88 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
➢ มากกว่า 27 ปี   จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.3 สถานะ 
➢ อาจารย์                       จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.51 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
➢ เจ้าหน้าที่   จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
➢ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63)        จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 34.21 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
➢ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 62)    จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 28.95 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
➢ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 61)            จ านวน 36 คน   คิดเป็นร้อยละ 31.58 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.4 สาขาวิชา/ส านักงาน/ศูนย์ฝึกฯ 
➢ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 37.72 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
➢ สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย 

จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 12.28 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
➢ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  

จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32 ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
➢ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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➢ สาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 11.40 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

➢ ส านักงานโรงเรียนการเรือน/โรงเรียนการเรือน 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ตอนที่ 2: ท่านรู้จักกิจกรรมนี้จากช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
➢ สื่อออนไลน์ เช่น facebook, line, twitter, instagram ฯลฯ  

จ านวน 39 คน  คิดเป็นร้อยละ 34.21 ของค าตอบท้ังหมด 
➢ ญาติ, เพ่ือน หรือคนรู้จัก 

จ านวน 11 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.65 ของค าตอบทั้งหมด 
➢ ป้าย/โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ 

จ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.88 ของค าตอบทั้งหมด 
➢ เว็บไซต์ของโรงเรียนการเรือน 

จ านวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.02 ของค าตอบทั้งหมด 
➢ อาจารย์ในหลักสูตร 

จ านวน 55 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.25 ของค าตอบท้ังหมด 
 

ตอนที่ 3: ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานกิจกรรม 
3.1 สรุปรายการประเมินผลความพึงพอใจเป็น ร้อยละ 

รายการประเมินความพึงพอใจ มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

1. การจัดกิจกรรม "การสร้างแบบฟอร์มและ
แบบทดสอบออนไลน์ด้วย Microsoft Forms"  
ท าให้ท่านได้รับความรู้มากขึ้น 

48.25 48.25 3.51 - - 

2. ท่านสามารถน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนและวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

49.12 49.12 1.76 - - 

3. ท่านได้รับองค์ความรู้ ในการใช้ โปรแกรม
Microsoft Forms และสามารถน าองค์ความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการเรียน และวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

42.11 48.25 9.65 - - 

4. การจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์มีความ
เหมาะสม 

48.25 47.37 4.39 - - 

5. สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเหมาะสม 58.77 36.84 4.39 - - 

6. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 54.39 38.60 7.02 - - 

7. โดยภาพรวมท่านพึงพอใจกับกิจกรรมมาก
เพียงใด 

52.63 44.74 2.63 - - 
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3.2 สรุปรายการประเมินผลความพึงพอใจเป็น ค่าเฉลี่ย 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
(AVG.) 

ความพึง
พอใจ 

(ร้อยละ) 

ค่าเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ผลประเมิน 

1. การจัดกิจกรรม "การสร้างแบบฟอร์มและ
แบบทดสอบออนไลน์ด้วย Microsoft Forms"  
ท าให้ท่านได้รับความรู้มากขึ้น 

4.45 88.95 0.56 มาก 

2. ท่านสามารถน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
การเรียนและวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.47 89.47 0.53 มาก 

3. ท่านได้รับองค์ความรู้ในการใช้โปรแกรม
Microsoft Forms และสามารถน าองค์ความรู้
มาประยุกต์ใช้ในการเรียน และวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเ พ่ิมขึ้นหลั งจากการเข้ าร่ วม
กิจกรรม 

4.32 86.49 0.64 มาก 

4. การจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์มีความ
เหมาะสม 

4.44 88.77 0.58 มาก 

5. สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเหมาะสม 4.54 90.88 0.58 มากที่สุด 

6. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.47 89.47 0.62 มาก 

7. โดยภาพรวมท่านพึงพอใจกับกิจกรรมมาก
เพียงใด 

4.50 90.00 0.55 มากที่สุด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  ค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.50 ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 ระดับความพึงพอใจ มาก   
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 ระดับความพึงพอใจ น้อย   
 ค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 1.50 ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด 
 
ตอนที่ 4: ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
4.1 ด้านกิจกรรม 

- อาจารย์สอนได้กระชับมากค่ะ ไม่ยืดเยื้อ ท าให้สอนได้น่าสนใจ (5) 
- เป็นกิจกรรมที่ใช้เครื่องมือสื่อสารให้เกิดประโยชน์ 
- อยากให้ร่วมกันแชร์ประสบการณ์การเจอแบบสอบถามแปลกๆ เข้าใจยาก เพ่ือให้ได้เห็นถึงปัญหาเพ่ือ

ช่วยกันปรับปรุงแก้ไข 
- อยากได้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ มากขึ้น (5) 
- อยากให้มีการจัดอบรมแบบ on site (2) 
- อาจารย์สอนเร็วไปนิดนึง (6) 
- อยากให้ทุกคนได้ทดลองสร้างแบบสอบถามดู เพ่ือความเข้าใจมากข้ึน จากการได้ลองใช้จริง เพราะจะได้รู้

ปัญหาระหว่างการทดลองสร้างแบบสอบถาม (3) 
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- ขอให้จัดแบบนี้เรื่อยๆ อีก  
- อยากให้มีการจัดการอบรมออนไลน์แบบนี้อีก 
- เสียงหายบางช่วง คาดว่าอาจเป็นเพราะสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
- อาจารย์มีความรู้ดีมากครับ 

4.2 ด้านสถานที่ 
-  

4.3 ความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
- เป็นแนวทางท่ีดีเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 
- ท าให้เรารู้จักเครื่องมือที่สะดวกต่อการใช้ท าแบบสอบถามและแบบทดสอบมากขึ้น 
- ทุกอย่างลงตัวไม่ใช่เวลาเยอะเกินไปหรือน้อยเกินไป 
- เข้าใจและสนุกกับการจัดการอบรมครั้งนี้ 
- ดีมากค่ะ/ครับ 

 
แผนพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
 ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในด้าน
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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ภาคผนวก 
 

1. บันทึกข้อความเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  
- หนังสือขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการ 
- หนังสือขอเรียนเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร 

 - หนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้สถานท่ี 
2. ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 
3. ใบลงทะเบียน 
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ใบลงทะเบียน 

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านทักษะการค านวณ 
และการใช้โปรแกรมพื้นฐาน  

หัวข้อ "การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Microsoft Forms" 
 (โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน) 

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้อง sduonline04 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ลงนาม หมายเหตุ 
1 6311056721099 นางสาวปภาดา  นิธิปุญญะวรรธนะ เข้าร่วมอบรม  
2 6311056721041 นางสาวศิริลักษณ์ จวนสาง เข้าร่วมอบรม  
3 6311056721046 นางสาวดวงใจ  กัมปนาท เข้าร่วมอบรม  
4 6311056721055 นางสาวฐาปวัณณ์  วรสุทธิ์พิศาล เข้าร่วมอบรม  
5 6311056721017 นางสาวน้ าทิพย์  ยิ้มโฉม เข้าร่วมอบรม  
6 6311056721019 นางสาวชาคริยา  สาเคน เข้าร่วมอบรม  
7 6311056721113 นางสาวกนกพร  อามิสวิทยาภรณ์ เข้าร่วมอบรม  
8 6311056721117 นางสาวธัญรดา  แซ่ลิ้ม เข้าร่วมอบรม  
9 6311056721120 นายปุริศ  ประทาน เข้าร่วมอบรม  
10 6211056721012 นางสาวกุลวรินทร์ เผือกพิบูลย์ เข้าร่วมอบรม  
11 6211056721013 นายจิรภัส เทนสุภรณ์ เข้าร่วมอบรม  
12 6211056721014 นางสาวนภัสสร จันทสุข เข้าร่วมอบรม  
13 6211056721018 นายณัฐภัทร สถิตโสฬส เข้าร่วมอบรม  
14 6211056721026 นางสาวณัฏฐ์จิรา อุกฤษฎิ์ชินภัค เข้าร่วมอบรม  
15 6211056721056  นายต้นหนาว จันทร์พรม เข้าร่วมอบรม  
16 6211056721079  นางสาวพิจิตรา อ านัดมาตย์ เข้าร่วมอบรม  
17 6211056721080  นางสาวสาวิกา แก้วบุตรดี เข้าร่วมอบรม  
18 6211056721085  นางสาววิชยา สกุลสอน เข้าร่วมอบรม  
19 6211056721093  นางสาวชลดา สองเมือง เข้าร่วมอบรม  
20 6111056721002 นายภาคิน  ทองบุศย์ เข้าร่วมอบรม  
21 6111056721016 นางสาวธนพร  อารยางกูร เข้าร่วมอบรม  
22 6111056721057 นางสาวปาณิศา  สุดหา เข้าร่วมอบรม  
23 6111056721146 นายกวิน  เอมโอด เข้าร่วมอบรม  
24 6111056721170 นางสาวธนภรณ์  พวงจิตร เข้าร่วมอบรม  
25 6111056721171 นางสาวเกษริยา  ศรีชินเลิศ เข้าร่วมอบรม  
26 6111056721117 นายมังกร  รื่นรมย์ เข้าร่วมอบรม  
27 6111056721110 นางสาวสิรินญา  สวรรคทัต เข้าร่วมอบรม  
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ใบลงทะเบียน 

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านทักษะการค านวณ 
และการใช้โปรแกรมพื้นฐาน  

หัวข้อ "การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Microsoft Forms" 
 (โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน) 

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้อง sduonline04 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ลงนาม หมายเหตุ 
28 6111056721052 นางสาวธนภรณ์  วงษ์ไพศาล เข้าร่วมอบรม  
29 6111056721049 นายทยากร  กุลภัทรเมธา เข้าร่วมอบรม  
30 6111056721092 นายพิชิตชัย  บางรัตน์ เข้าร่วมอบรม  
31 6111056721136 นายธีร์สุธรรศ  กุลภัทรพงศ์ เข้าร่วมอบรม  
32 6111056721126 นางสาวทิพาภรณ์  วีระสัย เข้าร่วมอบรม  
33 6111056721086 นางสาวณัฐริกา  ปรีชาวาท เข้าร่วมอบรม  
34 6111056721124 นางสาวสิรวิภา  ยนปลัดยศ เข้าร่วมอบรม  
35 6111056721140 นางสาวธนพร  ขจรไพศาล เข้าร่วมอบรม  
36 6111056721099 นางสาวพิมพ์จันทร์  ศรีลา เข้าร่วมอบรม  
37 6111056721121 นางสาวกิตตินภา  ขูทก เข้าร่วมอบรม  

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร 

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ลงนาม หมายเหตุ 
1 6211056725003 นายนิติ พริ้งสกุล เข้าร่วมอบรม  
2 6211056725013 นาย ไพศาล จอมบรรพต เข้าร่วมอบรม  
3 6211056725022 นายก้องภพ กัณหานนท์ เข้าร่วมอบรม  
4 6211056725025 นายวัฒนา สุขใย เข้าร่วมอบรม  
5 6111056725005 นางสาววิสา สร้อยแม้น -  
6 6111056725014 นางสาววิกานดา ศรีวังราช -  
7 6211056725007 นายธีรวีร ์ สิริวัฒน์วโรชา เข้าร่วมอบรม  
8 6211056725008 นายนท ี สว่างเนตร เข้าร่วมอบรม  
9 6211056725009 นายปกรณ์ ช่อบุญกลาง เข้าร่วมอบรม  
10 6211056725014 นายพศวัต ชัยกิจ เข้าร่วมอบรม  
11 6211056725018 นางสาวมนัสวี กตัญญู เข้าร่วมอบรม  
12 6211056725019 นางสาวเมวียา เม้าบ ารุง เข้าร่วมอบรม  
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ใบลงทะเบียน 

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านทักษะการค านวณ 
และการใช้โปรแกรมพื้นฐาน  

หัวข้อ "การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Microsoft Forms" 
 (โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน) 

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้อง sduonline04 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ลงนาม หมายเหตุ 
1 6311056724004 นายสุกฤษฏิ์ ข าน้อย เข้าร่วมอบรม  
2 6311056724003 นางสาวภัณฑิรา นิลนาม เข้าร่วมอบรม  
3 6311056724001 นายณัฐวินท์ พินชุนศรี เข้าร่วมอบรม  
4 6311056724002 นางสาวญานิศา แก้วเข็ม เข้าร่วมอบรม  
5 6111056724004 นางสาวบุศรากร ดวงจันทร์ เข้าร่วมอบรม  
6 6111056724012 นางสาวพิมลมาลย์ อ่อนเฉวียง เข้าร่วมอบรม  
7 6111056724009 นางสาวชเนษฎ์ตรี สมประสิทธิ์ เข้าร่วมอบรม  
8 6111056724013 นางสาวน้ าฝน ธีระชาติ เข้าร่วมอบรม  
9 6111056724013 นายเมธี เขจรไชย เข้าร่วมอบรม  
10 6111056724013 นายกษาปณ์ แดงสกุล เข้าร่วมอบรม  
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร 
ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ลงนาม หมายเหตุ 
1 6311056726001 นายภัทรพล แสงไพโรจน์ -  
2 6311056726002 นายพันกร แก้วเรือง -  
3 6311056726003 นางสาวคูณณิชา คชวัสดิ์ -  
4 6311056726004 นายฐิติพงศ์ แซ่เจียม -  
5 6311056726005 นายอเนก แทนวันดี -  
6 6311056726006 นางสาวแพรววนิต กาญจนส าราญวงศ์ -  
7 6311056726007 นายวิศาล บุญพรหม -  
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ใบลงทะเบียน 

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านทักษะการค านวณ 
และการใช้โปรแกรมพื้นฐาน  

หัวข้อ "การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Microsoft Forms" 
(โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน) 

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้อง sduonline04 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริม
สมรรถภาพและการชะลอวัย 

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ลงนาม หมายเหตุ 
1 6311056701001 นางสาวอารียา ดีแสน เข้าร่วมอบรม  
2 6311056701002 นางสาวธนภรณ์ สัจจะวิสัย เข้าร่วมอบรม  
3 6311056701003 นายธนภัทร เรืองศรีไชยะ เข้าร่วมอบรม  
4 6311056701004 นางสาวปสุตา มณีม่วง เข้าร่วมอบรม  
5 6311056701005 นางสาวพรรภษา สุขเสม เข้าร่วมอบรม  
6 6311056701006 นางสาวพรประภา คนร า เข้าร่วมอบรม  
7 6311056701007 นางสาวปาณิดา นาครอง เข้าร่วมอบรม  
8 6311056701008 นางสาวประภาพร ค าเปรม เข้าร่วมอบรม  
9 6311056701009 นางสาวประภัสสา แถมจ ารัส เข้าร่วมอบรม  
10 6311056701010 นายธนกฤต กิตติธราสกุล เข้าร่วมอบรม  
11 6311056701011 นายรฐธรรม ยิ้มสกุล เข้าร่วมอบรม  
12 6311056701012 นายอัษฎา ศรีบุญธรรม เข้าร่วมอบรม  
13 6311056701013 นางสาวพาขวัญ ดวงศิลา เข้าร่วมอบรม  
14 6311056701014 นางสาวฉัตรระพี แวงวรรณ เข้าร่วมอบรม  
15 6311056701015 นางสาวเนตรชนก ศาสตรวาหา เข้าร่วมอบรม  
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ใบลงทะเบียน 

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านทักษะการค านวณ 
และการใช้โปรแกรมพื้นฐาน  

หัวข้อ "การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Microsoft Forms" 
(โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน) 

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้อง sduonline04 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ลงนาม หมายเหตุ 
1 6311056160016 นายพงศ์พันธ์  ศรีจันทรา เข้าร่วมอบรม  
2 6311056160010 นายชนินทร์  ทาชาติ เข้าร่วมอบรม  
3 6311056160020 นางสาวกัญจนพร  บุญกลิ่นขจร เข้าร่วมอบรม  
4 6311056160021 นางสาวเนตรนภา  กลั่นศิริ เข้าร่วมอบรม  
5 6311056160028 นางสาวชลิดา  ค าผิว เข้าร่วมอบรม  
6 6311056160030 นายเปี่ยมสุข  เจริญสวัสดิ์ เข้าร่วมอบรม  
7 6311056160065 นายธราธร  อินทนันท์ เข้าร่วมอบรม  
8 6211056160008 นางสาววรณัณ  ข าเนตร เข้าร่วมอบรม  
9 6211056160027 นายชลสิทธิ์  จตุทิพยคันธา เข้าร่วมอบรม  
10 6211056160001 นายเทพทัต  หมั่นสาน เข้าร่วมอบรม  
11 6211056160040 นางสาวลัดดาพร  จะฟะ -  
12 6211056160016 นางสาวขนิษฐา  วรรณประพันธ์ เข้าร่วมอบรม  
13 6211056160029 นางสาวกมลวรรณ  จิตรีงาม เข้าร่วมอบรม  
14 6211056160023 นางสาวอภิษฐา  อรชร เข้าร่วมอบรม  
15 6211056160021 นายณัฐพงศ์  วัจนะประพันธ์ เข้าร่วมอบรม  
16 6211056160032 นางสาวสุกัญญา  ป้อมแก้ว เข้าร่วมอบรม  
17 6111056160014 นางสาวกรพินธุ์  มาลัยเจริญพร เข้าร่วมอบรม  
18 6111056160015 นางสาววีระวรรณ  พหลยุทธ เข้าร่วมอบรม  
19 6111056160030 นางสาววิมลิน  ถาวรวิริยะนันท์ เข้าร่วมอบรม  
20 6111056160069 นายธนภัทร  เพชรทิม เข้าร่วมอบรม  
21 6111056160076 นางสาวพิชยาพร  สิริวาส เข้าร่วมอบรม  
22 6111056160080 นางสาวจรรยพร  ชายทวีป เข้าร่วมอบรม  
23 6111056160105 นางสาวกมลวรรณ  สกุลงาม เข้าร่วมอบรม  
24 6111056160141 นางสาวจิดาภา  ดวงสุวรรณ เข้าร่วมอบรม  
25 6111056160002 นางสาวรุจิยา  จึงประเสริฐศรี เข้าร่วมอบรม  
26 6111056160032 นางสาวณัฐวดี  เพ่ิมขุนทศ เข้าร่วมอบรม  
27 6111056160031 นางสาวฉันทสินี  เกื้อคลัง -  
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ใบลงทะเบียน 

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านทักษะการค านวณ 
และการใช้โปรแกรมพื้นฐาน  

หัวข้อ "การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Microsoft Forms" 
(โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน) 

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้อง sduonline04 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ลงนาม หมายเหตุ 
28 6111056160080 นางสาวธมนวรรณ  กระบวนศรี -  
29 6111056160102 นางสาวกมลพรรณ  สุขชัย -  
30 6111056160127 นายธาดา  ฉัตรหิรัญ -  
31 6011056160051 นางสาวเกศทิพย์   กิจทองพูล เข้าร่วมอบรม  
32 6011056160052 นางสาวกัญญาภัค   กิจทองพูล เข้าร่วมอบรม  
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ใบลงทะเบียน 

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านทักษะการค านวณ 
และการใช้โปรแกรมพื้นฐาน  

หัวข้อ "การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Microsoft Forms" 
 (โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน) 

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้อง sduonline04 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

ที่ ชื่อ-สกุล ลงนาม หมายเหต ุ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด   
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ใบลงทะเบียน 

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านทักษะการค านวณ 
และการใช้โปรแกรมพื้นฐาน  

หัวข้อ "การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Microsoft Forms" 
 (โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน) 

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้อง sduonline04 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

ที่ ชื่อ-สกุล ลงนาม หมายเหต ุ
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ เข้าร่วมอบรม  

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี  เมฆวิลัย เข้าร่วมอบรม  

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี เข้าร่วมอบรม  

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญภัสก์ ปิ่นแก้ว เข้าร่วมอบรม  

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราทิพย์ รอดส าราญ เข้าร่วมอบรม  

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายบงัอร ปานพรม เข้าร่วมอบรม  

7 อาจารย์จารุณี  วิเทศ เข้าร่วมอบรม  

8 ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง เข้าร่วมอบรม  

9 อาจารย์กันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์ เข้าร่วมอบรม  

10 นางสาวรณิดา ศรีธนาวรุณ เข้าร่วมอบรม  

11 นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ ไวยคูนา เข้าร่วมอบรม  

12 นางสาวฐานิช  วงศ์เมือง เข้าร่วมอบรม  

13 นางดวงสุดา  บุญพบ เข้าร่วมอบรม  

14 นางสาวพรทิพย์  บ ารุงแคว้น เข้าร่วมอบรม  

15 นายพฤกษ์ จินตะนานุช เข้าร่วมอบรม  

     

     

 


