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สวนงานสวนงานสวนงานสวนงาน สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โทร ๕๒๖๐-๒
ท่ีท่ีท่ีท่ี สภศ. ๒๓๙/๒๕๖๐ วันท่ีวันท่ีวันท่ีวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
เรื่องเรื่องเรื่องเรื่อง ขอความอนุเคราะหใหนักศึกษาช้ันปที่ ๑  (รหัส ๖๐)  เขารับการอบรมวิธีการใชโปรแกรม English 

 Discoveries  online  

เรียน คณบดี / ประธานหลักสูตร

ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายใหสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมเปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนิน
งานการใชโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน ชุด English Discoveries Online โดยมหาวิทยาลัยมีเปา
หมายใหนักศึกษาไดรับการฝกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดวยการใชโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษดัง
กลาว สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จึงจัดอบรมวิธีการใชโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English 
Discoveries Online ใหกับนักศึกษาช้ันปที่ ๑ (รหัส ๖๐) ท้ังนี้ไดประสานงานไปยังหลักสูตรตางๆ เพ่ือขอความ
อนุเคราะหนักศึกษาเขารับการอบรม โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ไดรับขอมูลและการตอบรับเขารับ
การอบรมจากหลักสูตรตางๆ ตามรายละเอียดเอกสารดังแนบ

ในการนี้ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จึงขออนุเคราะหทาน อนุญาตใหนักศึกษาหลักสูตรตางๆ 
(ตามรายละเอียดแนบ) เขารับการอบรมในวันศุกรที่ในวันศุกรที่ในวันศุกรที่ในวันศุกรที่ ๒๙๒๙๒๙๒๙ กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ระหวางเวลา ระหวางเวลา ระหวางเวลา ระหวางเวลา ๐๙๐๙๐๙๐๙....๐๐ ๐๐ ๐๐ ๐๐ ---- ๑๖๑๖๑๖๑๖....๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ นนนน.... ณ ณ ณ ณ 
อาคาร อาคาร อาคาร อาคาร ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ชั้น ชั้น ชั้น ชั้น ๓ ๓ ๓ ๓ หอง หอง หอง หอง ๑๑๓๐๕๑๑๓๐๕๑๑๓๐๕๑๑๓๐๕ ท้ังน้ีสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจะจัดการอบรมการใชโปรแกรมดังกลาว
อีกครั้งในวันศุกรที่ ในวันศุกรที่ ในวันศุกรที่ ในวันศุกรที่ ๖ ๖ ๖ ๖ ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ๒๕๖๐๒๕๖๐๒๕๖๐๒๕๖๐ (ตามเวลาและสถานท่ีเดิม) โดยทานสามารถสงนักศึกษาเขารับการอบรม
เพ่ิมเติมได โดยติดตอประสานงานไดที่ นางสาวสุกัญญา จันทราภรณ และนางสาววลัยพร ออนนอมดี หมายเลขนางสาวสุกัญญา จันทราภรณ และนางสาววลัยพร ออนนอมดี หมายเลขนางสาวสุกัญญา จันทราภรณ และนางสาววลัยพร ออนนอมดี หมายเลขนางสาวสุกัญญา จันทราภรณ และนางสาววลัยพร ออนนอมดี หมายเลข
โทรศัพทภายใน โทรศัพทภายใน โทรศัพทภายใน โทรศัพทภายใน ๕๒๖๐๕๒๖๐๕๒๖๐๕๒๖๐----๒ ๒ ๒ ๒ ภายในวันท่ี ภายในวันท่ี ภายในวันท่ี ภายในวันท่ี ๓ ๓ ๓ ๓ ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ๒๕๖๐๒๕๖๐๒๕๖๐๒๕๖๐ เวลา เวลา เวลา เวลา ๑๒๑๒๑๒๑๒....๐๐ ๐๐ ๐๐ ๐๐ นนนน....

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

(ดร.พันธรักษ ผูกพันธุ)
ผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

25 ก.ย. 60  เวลา 16:43:10  Non-PKI Server Sign
Signature Code : MQBCA-DIAQw-A5ADE-ANQBG

1111 เรียน คณบดี
๑.เสนอเพ่ือโปรดทราบ
๒.เห็นควรแจงหลักสูตรตามรายชื่อทราบ

(นางสาวยุคนธร ปรีวรรณ)
หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

26 ก.ย. 60  เวลา 11:46:02 ,  Non-PKI Server Sign
 Signature Code : OQA4A-DgAQw-AxADc-ARAA4

2222 ดําเนินการดังเสนอ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรแกว เภาวิเศษ)
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

27 ก.ย. 60  เวลา 11:47:43 ,  Non-PKI Server Sign
 Signature Code : NgA4A-DgANQ-BGADE-ANwAz
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ตารางอบรมการใช้งาน โปรแกรม English Discoveries Online ส าหรับนักศึกษาปี  ๑ (รหัส ๖๐) 

วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง ๑๑๓๐๕) ชั้น ๓ อาคาร ๑๑ 

เวลา หลักสูตร จ านวน 

๙.๐๐ – ๙.๓๐ น. หลักสตูรชีวอนามัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๒๒ คน 

๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. หลักสตูรการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ๓๑ คน 

๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. หลักสตูรนิตศิาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๒๙ คน 

 หลักสตูรการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ ๙ คน 
๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. หลักสตูรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๒๓ คน 

๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. หลักสตูรบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ ๑๖ คน 

 หลักสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๔ คน 
๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. หลักสตูรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ๓๙ คน 

 พักกลางวัน  

๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. หลักสตูรคอมพิวเตอร์ธุรกจิ  คณะวิทยาการจัดการ ๑๙ คน 
 หลักสตูรธุรกจิระหว่างประเทศ  คณะวิทยาการจัดการ ๒๐ คน 

๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. หลักสตูรเทคโนโลยีเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๐ คน 

๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. หลักสตูรการจัดการทรัพยากรมนษุย์  คณะวิทยาการจัดการ ๓๒ คน 

๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. หลักสตูรการเงิน  คณะวิทยาการจัดการ ๒๖ คน 

๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. หลักสตูรภาษาเพื่อการสื่อสาร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๒๔ คน 

 หลักสตูรศลิปศึกษา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ๔ คน 
 หลักสตูรการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ ๕ คน 

๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. หลักสตูรปฐมวยั คณะครุศาสตร ์ ๒๐ คน 

 หลักสตูรประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์ ๑๙ คน 
๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. หลักสตูรเทคโนโลยีอาหาร  โรงเรยีนการเรือน ๑๗ คน 

 

หมายเหตุ : ๑. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๑๓๐๕ มี ๔๐ ที่นั่ง 

  ๒. การอบรมครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ  

      ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง ๑๑๓๐๕) อาคาร ๑๑ ชั้น ๓  โดยติดต่อประสานงาน 

                         ขอเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติม ภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. 

  ๓. ผู้ประสานงานกิจกรรมอบรมการใช้งาน โปรแกรม English Discoveries Online  

                         สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมคือ นางสาวสุกัญญา จันทราภรณ์ และ  



                         นางสาววลัยพร อ่อนน้อมดี โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๕๒๖๐-๒ 

 

(ปรับปรุงข้อมูลวนัที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น.) 


