
๑ 

 

 



๒ 

 

ค าน า 

วิสัยทัศน์ที่ว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและ
สังคม” ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
ผู้สอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งถือเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยีซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและวิถีการท างาน ท าให้ทรัพยากรมนุษย์ต้องปรับตัวและยกระดับ
สมรรถนะ ของตน เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถเป็นก าลังส าคัญของการขับเคลื่อนสู่
ประเทศ ๔.๐ หรือพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศโลก ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
ประสิทธิภาพเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญของการปฏิรูปประเทศไทย จึงจัด
โครงการส่งเสริมทักษะการสอนในยุคดิจิตอลแก่อาจารย์-นิสิตขึ้น  
 ดังนั้น ภาควิชาฯ จึงได้ด าเนินโครงการฯ ดังกล่าว ในวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ณ ห้อง B ๑๑๑ 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลของการด าเนินโครงการฯ จักเป็น
ประโยชน์และเป็นเครื่องมือพัฒนาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 ขออนุโมทนาขอบคุณ คณาจารย์ -เจ้าหน้าที่-วิทยากร และนิสิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา และสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ทุกรูป/คน ณ โอกาสนี้ 
 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง วรรณทอง) 
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 

 

 

  



๓ 

 

สารบัญ 

เร่ือง หน้า 
ค าน า 

สารบัญ 

 

ส่วนที่ ๑ รายละเอียดโครงการ ๑ 
ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินงาน ๓ 
ภาคผนวก  

ก. เอกสารขออนุมัติโครงการ ๘ 
ข. แบบประเมินโครงการ ๑๐ 
ค. รายงานการประชุม  ๑๒ 
ง. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๘ 
ง. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ ๒๑ 

 

 

  



๔ 

 

ส่วนที่ ๑ 

รายละเอียดของโครงการ 

------------------------ 

โครงการส่งเสริมทักษะการสอนในยุคดิจิตอลแก่คณาจารย ์เจ้าหน้าที่ และนิสิต  
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ณ ห้อง B ๑๑๑ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม อาคารเรียนรวม โซน B  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการส่งเสริมทักษะการสอนในยุคดิจิตอลแก่อาจารย์ 
๒. ชื่อหน่วยงาน  :  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์  

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ 
๔. โครงกรเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ. : องค์ประกอบที่ ๔ 
๕. หลักการและเหตุผล 

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก - ในส่วนปริญญาตรี เปิดสอนจ านวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ ๑) 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ๒) หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และในส่วนบัณฑิตศึกษา คือระดับปริญญาโท-เอก เปิดสอนจ านวน ๒ 
หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ๒) หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  

ดังนั้น ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ผู้สอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งถือเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
และเทคโนโลยีซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและวิถีการท างาน ท าให้ทรัพยากรมนุษย์ต้องปรับตัวและยกระดับ
สมรรถนะ ของตน เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถเป็นก าลังส าคัญของการขับเคลื่อนสู่
ประเทศ ๔.๐ หรือพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศโลก ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
ประสิทธิภาพเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญของการปฏิรูปประเทศไทย จึงจัด
โครงการส่งเสริมทักษะการสอนในยุคดิจิตอลแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตขึ้น  
 
๖. วัตถุประสงค ์

๖.๑ เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนเข้าถึงสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศใหม่ๆ ที่น ามาใช้ในการเรียนการสอนมาก
ยิ่งขึ้น 



๕ 

 

๖.๒ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมทักษะอาจารย์ให้สามารถน าสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ มาใช้ใน
การเรียนการสอนได้อย่างมีประประสิทธิภาพ 

 ๖.๒ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๗. ลักษณะของกิจกรรม 
  ๗.๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ กับการเรียนการสอน 

๗.๒ จัดอบรมการเรียนรู้ในทศวรรษท่ี ๒๑ เรื่อง “ทุกย่างก้าวของชีวิต เนรมิตด้วยสังคมวิทยา ผ่าน
การสื่อสารในยุคดิจิทัล” 

๘. เป้าหมายผลผลิต 
 ๘.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ผู้ที่เข้าร่วมโครงมีความรู้ความสามารถ   

     ๘.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนิสิต   จ านวน      ๑๕ รูป/คน 
- นิสิต       จ านวน    ๒๕ รูป/คน 
                              รวมทั้งสิ้น  จ านวน   ๔๐ รูป/คน                  

 ๘.๓ เป้าหมายเชิงเวลา 
 ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๑ วัน  

๙. งบประมาณ 
๙.๑ งบประมาณแผ่นดิน  จ านวน        บาท 
๙.๒ งบประมาณรายได้  จ านวน      ๓๐,๐๐๐  บาท  

รวมทั้งสิ้น จ านวน     ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

๑๐. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ล าดับที่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  

(พ.ศ.๒๕๖๓) 
 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
๑ จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ     
๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ     
๓ ติดต่อประสานงานสถานที่     
๔ ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ     
๕ ด าเนินการตามโครงการ     
๖ ประเมินผล/สรุปโครงการ     

 



๖ 

 

๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต (Output) 
 - คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประมาณ ๕๐ รูป/คน  
 - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่ากว่า ๓.๕๑  
 

 ๑๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ มีทักษะ เข้าถึงสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ ใหม่ๆ สามารถน ามาใช้

ภาระหน้าที่การงาน และชีวิตประจ าวันได้ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ในทศวรรษที่ ๒๑ ผ่านการสื่อสารในยุค

ดิจิทัล และน าความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงาน บริหารตน บริหารคน ต่อไป 

๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๒.๑ อาจารย์ผู้สอน ความรู้ มีทักษะในการน าสื่อ เทคโนโลยี สารเทศ มาใช้ในการเรียนการสอนได้
เป็นอย่างด ี
๑๒.๒ ไดค้วามรู้ด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล และน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๑๒.๓ ท าให้ได้ข้อมูลในการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

ส่วนที่ ๒ 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทางคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ได้จัดท าแบบ ประเมินในรูปแบบของแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายปิด ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับบริบท โดยทั่วไปของการด าเนินการโครงการ ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินการ กระบวนการและ
ขั้นตอนการ ด าเนินการตามแบบก าหนดการส าหรับแบบสอบถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดง 
ทัศนะเกี่ยวกับประเด็นที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ และข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินโครงการ ในครั้ง
ต่อไปกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๔๐ รูป/คน 

เกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจ 
ระดับความพ ึงพอใจ ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายถึง ดีมาก 
ระดับความพ ึงพอใจ ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง ดี 
ระดับความพ ึงพอใจ ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง ปานกลาง 
ระดับความพ ึงพอใจ ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง พอใช้ 
ระดับความพ ึงพอใจ ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายถึง ควรปรับปรุง 

    
สรุปผลโครงการส่งเสริมทักษะการสอนในยุคดิจิตอลแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ภาควิชา

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ดังนี้ 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ ด้านการด าเนินงานโครงการ ๔.๒๒ ๐.๔๘ ดี 
๒ ด้านสิ่งสนับสนุนและอ านวยความสะดวก ๔.๑๘ ๐.๔๑ ดี 
๓ ด้านกิจกรรมโครงการ ๔.๒๐ ๐.๔๑ ดี 
๔ ด้านความรู้ และประโยชน์ที่ได้รับ ๔.๒๔ ๐.๔๒ ดี 
 รวมเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๔.๒๐ ๐.๔๑ ดี 

จากตาราง แสดงว่า ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมทักษะการสอนในยุคดิจิตอล
แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๒๐ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการฯ อยู่ในระดับดีทุกด้าน 
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความรู้ และประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๔ รองลงมาคือ ด้านการ
ด าเนินงานโครงการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๒ ถัดมาคือด้านกิจกรรมโครงการ และน้อยที่สุดคือ ด้านสิ่งสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๘ 
  



๘ 

 

สรุปผลการประเมินความคิดเห็นแต่ละรายด้าน ปรากฏผลดังนี้ 

๑. ด้านการด าเนินงานโครงการ 

 
ที ่

 
รายการ ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ๔.๒๘ ๐.๕๙ ดี 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและท่ัวถึง ๔.๑๐ ๐.๓๗ ดี 
๓ ระยะเวลาในการด าเนินโครงมีความเหมาะสม ๔.๒๓ ๐.๕๒ ดี 
๔ รูปแบบของการจัดโครงการมีความเหมาะสม ๔.๓๐ ๐.๕๑ ดี 

รวม (ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๒๑ ๐.๔๗ ด ี

จากตาราง แสดงว่า ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการส่งเสริมทักษะการสอนในยุคดิจิตอล
แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยรวมด้านการงานอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๒๑ และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการในระดับดีทุกข้อ 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รูปแบบของการจัดโครงการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๐ รองลงมา คือ การ
รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๘ ถัดมาคือ ระยะเวลาในการด าเนินโครงมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 
๔.๒๓ และน้อยสุดคือ มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและทั่วถึงมีค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 

 
๒. ด้านส่ิงสนับสนุนและอ านวยความสะดวก 

 
ที ่

 
รายการ 

ผลการประเมิน 
  S.D ระดับ 

๑ การเดินทางเข้าร่วมโครงการ ๔.๑๕ ๐.๕๓ ดี 
๒ ความเหมาะสม และความพร้อมของสถานที่จัดโครงการ ๔.๓๐ ๐.๔๖ ดี 
๓ สถานที่พักมีความเหมาะสม ๔.๐๘ ๐.๒๖ ดี 
๔ ความเพียงพอของอาหารและเครื่องดื่ม/น้ าปานะ ๔.๑๘ ๐.๓๘ ดี 

รวม (ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๘ ๐.๔๑ ดี 

จากตาราง แสดงว่า ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการส่งเสริมทักษะการสอนในยุคดิจิตอล
แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยรวมด้านสิ่งสนับสนุนและอ านวย
ความสะดวกอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๑๘ และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตมีความคิดเห็น
ต่อโครงการในระดับดีทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสม และความพร้อมของสถานที่จัด
โครงการมีค่าเฉลี่ย ๔.๓๐ รองลงมา คือ ความเพียงพอของอาหารและเครื่องดื่ม/น้ าปานะ มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๘ ถัด
มา คือ การเดินทางเข้าร่วมโครงการ และน้อยที่สุด คือ สถานที่พักมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๘ 

 

 



๙ 

 

๓. ด้านกิจกรรมโครงการ 

ที ่ รายการ 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ รูปแบบกิจกรรมโครงการมีความเหมาะสม ๔.๒๐ ๐.๔๖ ดี 
๒ กิจกรรมการลงพื้นที่ศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน ๔.๒๓ ๐.๔๒ ดี 

๓ 
กิจกรรมการกลุ่มย่อยลงพ้ืนที่ศึกษาชุมชน ตามประเด็นหัวข้อที่รับ
มอบหมาย 

๔.๑๐ ๐.๓๐ ดี 

๔ กิจกรรมถอดบทเรียนการลงพ้ืนที่ศึกษาชุมชน ๔.๒๘ ๐.๔๕ ดี 
รวม (ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๙ ๐.๔๐ ดี 

จากตาราง แสดงว่า ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการส่งเสริมทักษะการสอนในยุคดิจิตอล
แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยรวมด้านสิ่งสนับสนุนและอ านวย
ความสะดวกอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๑๙ และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตมีความคิดเห็น
ต่อโครงการในระดับดีทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมถอดบทเรียนการลงพ้ืนที่ศึกษาชุมชน มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๒๘ รองลงมา คือ กิจกรรมการลงพ้ืนที่ศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๓ ถัดมา 
คือ รูปแบบกิจกรรมโครงการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๐ และกิจกรรมการกลุ่มย่อยลงพ้ืนที่ศึกษาชุมชน 
ตามประเด็นหัวข้อที่รับมอบหมาย มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 

๔. ด้านความรู้ และประโยชน์ที่ได้รับ 

ที ่ รายการ 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 

๑ 
ได้รับรู้ เข้าใจในประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชน 

๔.๒๘ ๐.๕๐ ดี 

๒ ได้รับความรู้ และประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน ๔.๓๕ ๐.๔๘ ดี 
๓ การด าเนินโครงการนี้เป็นประโยชน์กับชุมชนและสังคม ๔.๐๘ ๐.๒๖ ดี 
๔ ท าให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ๔.๒๘ ๐.๔๕ ดี 

รวม (ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๒๓ ๐.๔๑ ดี 

จากตาราง แสดงว่า ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการส่งเสริมทักษะการสอนในยุคดิจิตอล
แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยรวมด้านสิ่งสนับสนุนและอ านวย
ความสะดวกอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๒๓ และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตมีความคิดเห็น
ต่อโครงการในระดับดีทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ได้รับความรู้ และประสบการณ์จากการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนมีค่าเฉลี่ย ๔.๓๕ รองลงมา คือ ได้รับรู้ เข้าใจในประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของชุมชน และท าให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ ๔.๒๘ และน้อยที่สุด คือ 
การด าเนินโครงการนี้เป็นประโยชน์กับชุมชนและสังคม มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๘ 
 

 



๑๐ 

 

ผลการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ 

วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้
เข้าถึงสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศใหม่ๆ ที่น ามาใช้ใน
การเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น 

๑. คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนิสิตได้ เข้าถึงสื่อ 
เทคโนโลยี สารสนเทศใหม่ๆ ที่น ามาใช้ในการเรียน
การสอนมากยิ่ ง ขึ้ น มี ความรู้  คว ามเข้ า ใจ  ใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากการศึกษานอก
ห้องเรียนมากยิ่งขึ้น สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และการท างานได้ 

๒. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมทักษะอาจารย์ให้
สามารถน าสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ มาใช้ในการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประประสิทธิภาพ 

๒. คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนิสิตได้ เข้าถึงสื่อ 
เทคโนโลยี สารสนเทศใหม่ๆ ที่น ามาใช้ในการเรียน
การสอนมากยิ่งขึ้น เกิดความรักความสามัคคีในหมู่
คณะ จากการท ากิจกรรมร่วมกัน  

๓.  เ พ่ือ เป็ นฐานข้อมู ล ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๓. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ท าให้กิจกรรม
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป็ น ไปตามวั ตถุป ระส งค์  และน โยบาย  ของ
มหาวิทยาลัย 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะ และการปรับปรุงแก้ไขจากผลการด าเนินงานตามโครงการ 
  - ควรจัดกิจกรรมลักษณะนี้ อย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นิสิต เพือ่เพ่ิมองค์ความรู้ใหม่ๆ ในยุคดิจิทลั 
 

 

 

ลงนาม                หวัหน้าโครงการ 

                                             (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ผดุง วรรณทอง) 

          ต าแหน่ง  หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
  



๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๓ 
ภาคผนวก 

  



๑๒ 

 

ภาคผนวก ก 

เอกสารอนุมัติโครงการ 
  



๑๓ 

 

 



๑๔ 

 

ภาคผนวก ข  
แบบประเมินโครงการ 

 

 

 

โครงการส่งเสริมทักษะการสอนในยุคดิจิตอลแก่คณาจารย ์เจ้าหน้าที่ และนิสิต  
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ณ ห้อง B ๑๑๑ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม อาคารเรียนรวม โซน B  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

********************************* 

 
ค าชี้แจง :  

๑. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือประโยชน์ต่อ
การสรุปโครงการและการปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินการครั้งต่อไป 

๒.  แบบสอบถามชุดนี้ แบ่งเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อโครงการ 
 ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงตามข้อมูลของท่าน 
เพศ   ชาย     หญิง 
สถานภาพ   นิสิตบรรพชิต  นิสิตคฤหัสถ์  อาจารย์  เจ้าหน้าที่ 
อายุ   ๑๘ – ๓๐   ๓๑ – ๔๐   ๔๑ - ๕๐    ๕๑ ปีขึ้นไป 
การศึกษา   ต่ ากว่าปริญญาตรี     ปริญญาตรี  ปริญญาโท   ปริญญาเอก 

ตอนที่ ๒ ความพึงใจต่อโครงการ  

ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพียงข้อเดียว โดยพิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้ 
  ๕  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  ๔  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 

๓  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
๒  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
๑  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 



๑๕ 

 

รายการที่ประเมิน 
ระดับความพึ่งพอใจ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ด้านการด าเนินการ      
- การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ      
- มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและท่ัวถึง      
- ระยะเวลาในการด าเนินโครงมีความเหมาะสม      
- รูปแบบของการจัดโครงการมีความเหมาะสม      
๒. ด้านสิ่งสนับสนุนและอ านวยความสะดวก      
- การเดินทางเข้าร่วมโครงการ      
- ความเหมาะสม และความพร้อมของสถานที่จัดโครงการ      
- สถานที่พักมีความเหมาะสม      
- ความเพียงพอของอาหารและเครื่องดื่ม/น้ าปานะ      
๓. ด้านกิจกรรมโครงการ      
- รูปแบบกิจกรรมโครงการมีความเหมาะสม      
- กิจกรรมการลงพ้ืนที่ศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน      
- กิจกรรมการกลุ่มย่อยลงพ้ืนที่ศึกษาชุมชน ตามประเด็นหัวข้อที่รับ
มอบหมาย 

     

- กิจกรรมถอดบทเรียนการลงพ้ืนที่ศึกษาชุมชน      
๔. ด้านความรู้ และประโยชน์ที่ได้รับ      
- ได้รับรู้ เข้าใจในประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชน 

     

- ได้รับความรู้ และประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน      
- การด าเนินโครงการนี้เป็นประโยชน์กับชุมชนและสังคม      
- ท าให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ      

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ  

๓.๑ สิ่งที่ควรปรับปรุง  
..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................... 

๓.๒ ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 
..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................... 



๑๖ 

 

ภาคผนวก ค 
รายงานการประชุมบุคลากร 

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา 
------------------------ 

ผู้เข้าประชุม 

ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

พระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, ผศ. อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

พระมหาชาติชาย ปญฺ าวชิโร อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

พระครูสังฆกิจโสภณ อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

อาจารย์ ดร.เดชา กัปโก อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

อาจารย์ ดร.วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

อาจารย์ ดร.สร้อยบุญ ทรายทอง อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

อาจารย์ เดชอุดม แสงบุญ อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

อาจารย์ ดาวเหนือ บุตรสีทา อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

อาจารย์ จ่ามยุ้น ลุงเฮือง อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

อาจารย์ สนธิญาณ รักษาภักดี อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

พระอรุณ มหาสุเมโธ นักจัดการงานทั่วไป 

พระมหาวันเฉลิม สุวทิตฺตเมธี นักจัดการงานทั่วไป 

นางสาวจิราพร อรรถารส นักจัดการงานทั่วไป 

 



๑๗ 

 

ผู้ไม่ได้เข้าประชุม (ลา) 

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

รศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

รศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

ผศ.ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท์ อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา 

 เมื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
ภาควิชาสังคมวิทยาฯ  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาครบองค์ประชุมแล้ว 
ประธานที่ประชุมกล่าวน าบูชาพระรัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี  ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 ๑.๑  เรื่องการสอบวัดผลประเมินผลประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

    ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  แจ้งว่า เพ่ือให้การ
จัดการเรียนการสอนของภาควิชาสังคมวิทยาฯ ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาฯ ได้จัดให้มีการวัดผลประเมินผล 
(สอบปลายภาค) ในวันที่ ๒๓-๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

  จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

  ทีป่ระชุมรับทราบ 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เสนอว่า ด้วยภาควิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวัน
พุธที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาควิชาสังคมวิทยาฯ คณะสังคมศาสตร์ พิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมนั้นโดยไม่มีการแก้ไข 

 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 - 



๑๘ 

 

วาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๔.๑  เรื่องการเตรียมข้อสอบวัดผลประเมินผลประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

    ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  เสนอว่า ตามที่
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการวัดผลประเมินผล (สอบปลายภาค) ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ใน
วันที่ ๒๓-๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของ ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงสมควรที่จะแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาทราบ 
และส่งข้อสอบเพ่ือพิจารณากลั่นกรองและด าเนินการจัดพิมพ์น าส่งส านักทะเบียนและวัดผลต่อไป 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ อาจารย์ดาวเหนือ บุตรสีทา รับผิดชอบ แจ้งอาจารย์
ผู้สอนทุกท่าน แล้วน าเสนอต่อคณะสังคมศาสตร์เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

๔.๒  เรื่องการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

  ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  เสนอว่า ตามที่
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการวัดผลประเมินผล (สอบปลายภาค) ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ใน
วันที่ ๒๓-๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงสมควรที่จะมีการส ารวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค
การศึกษาที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง รับผิดชอบในการสอบรายชื่อ
จากอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา แล้วแจ้งรายชื่อไปยังส านักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เพื่อน าเสนอ
คณบดีพิจารณาด าเนินการต่อไป 

   ๔.๓  เรื่องผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

    ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เสนอว่า เพ่ือให้การ
จัดการเรียนการสอนของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร จึงเห็นสอบควรให้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลงาน
วิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่าน 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่าน น าข้อมูลผลงานวิชาการ
ส่งมอบท่ี อาจารย์ดาวเหนือ บุตรสีทา เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลต่อไป 

  



๑๙ 

 

 ๔.๔ เรื่องการกลั่นกรองข้อสอบปลายภาค 

ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  เสนอว่า ตามที่
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการวัดผลประเมินผล (สอบปลายภาค) ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ใน
วันที่ ๒๓-๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของ ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงน าเสนอข้อสอบทุกรายวิชา เพ่ือพิจารณา
กลั่นกรองต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมที่น าเสนอมาพร้อมแล้วนี้ 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

  ที่ประชุมพิจารณาและอภิปรายกันอย่างกว้างขวางแล้วมีการปรับแก้ข้อสอบในบางรายวิชา
เล็กน้อย จึงมีมติเห็นชอบข้อสอบดังกล่าว  

 

  ๔.๕ เรื่องการทบทวนผลการด าเนินการปรับปรุงตามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

    ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เสนอว่า ตามที่ ภาควิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้จัดให้มีการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ดังนั้น เพ่ือให้การ
จัดการเรียนการสอนของ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาควิชาสังคม
วิทยาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงสมควรให้มีการปรับปรุงผลการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา จากค าแนะน าเมื่อปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา รายละเอียดค าแนะน าปรากฏตาม
เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองที่น าเสนอมาพร้อมแล้วนี้ 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 

  ๑. มีการลดอาจารย์พิเศษลง แต่ก็ยังคงมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาในจ านวนที่เหมาะสม 

  ๒. มีการวางแผนในการเพิ่มนิสิตในสาขาวิชาให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

  ๓. ลดจ านวนกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนให้น้อยลง 

  
 ๔.๖ เรื่องจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตและการเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เสนอว่า เพ่ือให้การ

จัดการเรียนการสอนของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงฆ์และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงสมควร ดังนั้น จึงจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตและ
เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  

จึงเสนอทีป่ระชุมเพื่อพิจารณา 



๒๐ 

 

 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วให้จัดกิจกรรมในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓  ณ ห้อง B๑๑๑ 

อาคารเรียนรวม โซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา โดยให้เชิญวิทยากรภายใน

มาเป็นผู้ให้ความตามเอกสารที่ร่างมาน าเสนอแล้วนี้ 

 ๔.๗ เรื่องจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและทอดผ้าป่าสามัคคี 

ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  เสนอว่า เพ่ือให้การ

จัดการเรียนการสอนของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงฆ์และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงเสนอให้จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ได้แก่ 
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและทอดผ้าป่าสามัคคี รุ่นน้องส่งรุ่นพ่ี 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วให้จัดกิจกรรมในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓  ณ ห้อง B๑๑๑ 

อาคารเรียนรวม โซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา โดยจัดให้มีการทอดผ้าป่า

สามัคคี มอบทุนการศึกษา และกิจกรรมรุ่นน้องส่งรุ่นพี่ ความตามเอกสารที่ร่างมาน าเสนอแล้วนี้ 

 ๔.๘ เรื่องจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตโครงการศึกษาดูงานเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต 

ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  เสนอว่า เพ่ือให้การ

จัดการเรียนการสอนของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงฆ์และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงเสนอให้จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตจัดโครงการ
ศึกษาดูงานเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วให้จัดกิจกรรมในวันที่ ๑๔-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓  ณ ศูนย์การ

เรียนรู้วัฒนธรรมมอญ หมู่บ้านวังกะ ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ความตามเอกสารที่

ร่างมาน าเสนอแล้วนี้ 

 

วาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

 - 

    เมื่อสมควรแก่เวลา ประธานที่ประชุมกล่าวอนุโมทนาขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้วกล่าวปิด
ประชุม และกล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย 

 



๒๑ 

 

 เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา 

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง วรรณทอง) 

หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

ประธานที่ประชุม 

 

 

           (พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต)           (อาจารย์ดาวเหนือ บุตรสีทา) 

        ผู้ตรวจรายงานการประชุม            ผู้จดรายงานการประชุม  

  



๒๒ 

 

ภาคผนวก ง 
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

 

 

 

 

รายชื่อคณาจารย์ และเจ้าหน้าที ่ที่เข้าร่วม 
โครงการส่งเสริมทักษะการสอนในยุคดิจิตอลแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต  

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ณ ห้อง B ๑๑๑ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม อาคารเรียนรวม โซน B  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
ที ่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ต าแหน่ง 

๑ พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร อาจารย์ 

๒ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง อาจารย์ 

๓ อาจารย์เดชา กัปโก อาจารย์ 

๔ อาจารย์สนธิญาณ รักษาภักดี อาจารย์ 

๕ อาจารย์เดชอุดม แสงบุญ อาจารย์ 

๖ อาจารย์จ่ามยุ้น ลุงเฮือง อาจารย์ 

๗ อาจารย์ดาวเหนือ บุตรสีทา อาจารย์ 

๘ พระมหาพิสุทธิ์ สิทฺธิเมธี นักจัดการงานทั่วไป 

๙ นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาว นักจัดการงานทั่วไป 

๑๐ นายนเรศ ฤทธิ์เดช นักจัดการงานทั่วไป 

๑๑ นางสาวเรวดี จรรยา นักจัดการงานทั่วไป 

 
  



๒๓ 

 

 
  

รายช่ือคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วม 
โครงการส่งเสริมทักษะการสอนในยุคดิจิตอลแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต  

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ณ ห้อง B ๑๑๑ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม อาคารเรียนรวม โซน B  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 



๒๔ 

 

  



๒๕ 

 

ภาคผนวก จ 
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ 

 
 

 
 
 

  



๒๖ 

 

 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

 
    


