
 



 
 
 

 
 

 
 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการส่งเสริมทักษะการสอนในยุคดิจิทัลแก่อาจารย์ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 

วันที่ ๕ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์  

(Zoom Meeting Video Conferencing) 
 

คณะสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 



๑ 
 

สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
สารบัญ ๑ 
บทสรุปโครงการ ๒ 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ๓ 
ภาคผนวก  

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติ  
๒. ก าหนดการ   
๓. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ  
๔. เอกสารที่เก่ียวข้องกับโครงการ   

-  รายงานการประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ  
-  เอกสารประกอบโครงการ  

๕. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ  (แบบสอบถาม)  
๖. ภาพบรรยากาศการด าเนินโครงการ/กิจกรรมประกอบโครงการ   

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

บทสรปุ 
  

โครงการส่งเสริมทักษะการสอนในยุคดิจิทัลแก่อาจารย์ จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงคเ์พ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนผ่าน
ระบบออนไลน์ และเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีทักษะด้านการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น  เป้าหมายของ
โครงการเชิงคุณภาพ คือ บุคลากรสายวิชาการของคณะสังคมศาสตร์ได้เพ่ิมศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน
ผ่านระบบออนไลน์ และอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับอาจารย์เพ่ิมมากขึ้น ส่วนเป้าหมายเชิงปริมาณ ได้แก่ บุคลากรสาย
วิชาการของคณะสังคมศาสตร์ จ านวน ๑๐๐ รูป/คน 
 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ ๕ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom 
Meeting Video Conferencing โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญ คือ การบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคและวิธีการจัดการ
เรียนรู้ออนไลน์ แนวคิดและเทคนิคการสอนออนไลน์ Application for online learning โดยใช้โปรแกรม Zoom 
PowerPoint Youtube Google classroom Google meet Google slide การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล 
เทคนิคการออกแบบสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ การผลิตวีดีทัศน์การสอนด้วย MS-PPT และการประเมินผลการเรียนรู้
ออนไลน์ (Google form) ผลการด าเนินการโครงการสรุปได้ว่า มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะ
สังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๐ และมีความพึงพอใจระดับคะแนน ๓.๖๖ การด าเนินโครงการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บุคลากรสายวิชาการของคณะสังคมศาสตร์ได้เพ่ิมศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ และมีทักษะด้านการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการ
จดัการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เพิ่มมากข้ึน 
 ผลการประเมินโครงการดังกล่าว บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึง
พอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( ) = ๓.๖๖  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = .๖๓  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการด าเนินงาน อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย (  ) = ๓.๗๖ ด้านรูปแบบและขั้นตอนของ
โครงการ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( ) = ๓.๖๘ ด้านเนื้อหาวิชาการ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( ) = ๓.๕๕ ด้าน
กิจกรรมของโครงการ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( ) = ๓.๔๕ และด้านระยะเวลาและการจัดโครงการ อยู่ในระดับดี 
มีค่าเฉลี่ย ( ) = ๓.๘๕  มีปัญหาอุปสรรค คือ เนื่องจากความเสถียรของระบบอินเตอร์เน็ตในแต่ละพ้ืนที่ไม่เท่ากัน 
ท าให้บางครั้งผู้เข้าร่วมโครงการได้ยินเสียงไม่ชัด เสียงขาดหาย 
 

คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 



๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
๑. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการและการประเมินโครงการ 

เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับ
กระบวนการเรียนการสอนและประกาศของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในช่วงการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้ ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาให้จัดการศึกษาในรูปแบบของการศึกษาออนไลน์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วยหลายหลักสูตร แต่ละ 
หลักสูตรมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เป็นจ านวนมาก และบุคลากรส่วนมากยังขาดทักษะในเรื่องของการใช้ 
เทคโนโลยีในกระบวนการการสอน ดังนั้น ถ้าได้เพ่ิมการพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะ การ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (KM) และการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ จะท าให้บุคลากรของ
คณะสังคมศาสตร์ มีศักยภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การบริหารจัดการงานวิชาการของคณะสังคมศาสตร์ด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเห็นสมควรให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการของคณะ
สังคมศาสตร์ในประเด็นดังกล่าวให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงและประกาศของมหาวิทยาลัยดังกล่าวแล้ว 
  

๒. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 
 ๑. เพ่ือประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการหรือประเมินประสิทธิผลของโครงการ 

ในเรื่องต่อไปนี้ 
   ๑.๑ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ

ออนไลน์ 
  ๑.๒ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีทักษะด้านการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น  
 ๒. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานโครงการ ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา 

 
๓. ขอบเขตของการด าเนินงานโครงการ 
 ๓.๑ เป้าหมายของโครงการ (เป้าหมายผลผลิต เชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ). .......................................................   
...........................๓.๑.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    - บุคลากรสายวิชาการของคณะสังคมศาสตร์ได้เพ่ิมศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน
ผ่านระบบออนไลน์ และอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับอาจารย์เพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 
   ๓.๑.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

    - บุคลากรสายวิชาการของคณะสังคมศาสตร์ จ านวน ๑๐๐ รูป/คน 
    ๓.๒ สถานที่ และวัน เวลา ด าเนินงาน                                                                       ................. 
    ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ ๕ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๒ วัน ผ่านระบบ
ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting Video Conferencing  
  ๓.๓ ขั้นตอนการด าเนินงาน และกิจกรรมที่ส าคัญ……………………………………… 
   ๓.๓.๑ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ล าดับที่ กิจกรรมด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ (พฤษภาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๓) 

ต.ค. 
๖๒ 

พ.ย. 
๖๒ 

ธ.ค. 
๖๒ 

ม.ค. 
๖๓ 

ก.พ. 
๖๓ 

มี.ค. 
๖๓ 

เม.ย. 
๖๓ 

พ.ค. 
๖๓ 

มิ.ย. 
๖๓ 

ก.ค. 
๖๓ 

ส.ค. 
๖๓ 

ก.ย. 
๖๓ 

๑ ขออนุมัติโครงการ             
๒ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ             
๓ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             
๔ ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ             
๕ ด าเนินการตามโครงการ             
๖ ประเมินผล/สรุปโครงการ             

  
           ๓.๓.๒ กิจกรรมที่ส าคัญ                                                                      ......... 

     ๓.๓.๒.๑ การบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ แนวคิดและ
เทคนิคการสอนออนไลน์ Application for online learning โดยใช้โปรแกรม Zoom PowerPoint Youtube 
Google classroom Google meet และ Google slide 

   ๓.๓.๒.๒ การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล เทคนิคการออกแบบสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 
การผลิตวีดีทัศน์การสอนด้วย MS-PPT และการประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์ (Google form) 

   ๓.๓.๒.๓ จัดให้มีการสรุปการด าเนินการที่จัดท าเป็นรูปเล่ม เพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาซึง่สอดคล้องกับ : ระดับคณะ : องค์ประกอบที่ ๑ องค์ประกอบที ่๔ และ องค์ประกอบที่ ๔ 
 
๔. ผลการประเมินโครงการ 
 โครงการส่งเสริมทักษะการสอนในยุคดิจิทัลแก่อาจารย์  มีกระบวนการด าเนินงาน โดยเริ่มจากการขอ
อนุมัติโครงการ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ด าเนินการประชาสัมพันธ์
โครงการ และด าเนินการตามโครงการในวันที่ ๕ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom 
Meeting Video Conferencing โครงการดังกล่าว มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๐ และมีความพึงพอใจระดับคะแนน ๓.๖๖  
 
 
 
 
 



๕ 
 
การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บุคลากรสายวิชาการของคณะสังคมศาสตร์ได้เพ่ิมศักยภาพด้านการ
จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ และมีทักษะด้านการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน 
        ๔.๑ ตารางแสดง ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะการสอนในยุคดิจิทัลแก่
อาจารย์ ผลการประเมินสรุปภาพรวมตามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการปรากฏผล ดังนี้.- 
 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ ด้านการด าเนินงาน ๓.๗๖ .๕๘ ดี 
๒ ด้านรูปแบบและขั้นตอนของโครงการ ๓.๖๘ .๖๘ ดี 
๓ ด้านเนื้อหาวิชาการ ๓.๕๕ .๖๒ ดี 
๔ ด้านกิจกรรมของโครงการ ๓.๔๕ .๕๕ ดี 
๕ ด้านระยะเวลาและการจัดโครงการ ๓.๘๕ .๗๔ ดี 
 รวมเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๓.๖๖ .๖๓ ดี 

 
        จากตาราง ดังกล่าว พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะการสอนในยุคดิจิทัลแก่
อาจารย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย (  ) = ๓.๖๖  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = .๖๓  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการด าเนินงาน อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย (  ) = ๓.๗๖ ด้านรูปแบบและขั้นตอน
ของโครงการ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( ) = ๓.๖๘ ด้านเนื้อหาวิชาการ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( ) = ๓.๕๕ 
ด้านกิจกรรมของโครงการ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( ) = ๓.๔๕ และด้านระยะเวลาและการจัดโครงการ อยู่ใน
ระดับด ีมีค่าเฉลี่ย ( ) = ๓.๘๕  
............................................................................................  
          ๔.๒ ผลการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ 

วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ
ด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 

บุคลากรสายวิชาการของคณะสังคมศาสตร์ได้เพ่ิม
ศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีทักษะด้าน
การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการจัดการเรียน
การสอนผ่านระบบออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน 

บุคลากรสายวิชาการของคณะสังคมศาสตร์มีทักษะ
ด้านการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการจัดการ
เรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น 

   
 
 
 
 



๖ 
 
 
  ๔.๓ ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานโครงการ และแนวทางแก้ปัญหา........................................                      

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
๑. เนื่องจากความเสถียรของระบบอินเตอร์เน็ต
ในแต่ละพ้ืนที่ไม่เท่ากัน ท าให้บางครั้งผู้เข้าร่วม
โครงการได้ยินเสียงไม่ชัด เสียงขาดหาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านควรตรวจสอบสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต และอยู่ในพ้ืนที่ที่สัญญาณเข้าถึงก่อนเข้าร่วม
โครงการ 

 
๕. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
  ข้อปรับปรุงจากผลการด าเนนิงานในปีท่ีผ่านมา 
   - 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดโครงการในครั้งต่อไป 
   ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสนอแนะให้ความคิดเห็นในครั้งต่อไป เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดังต่อไปนี้ 

- ในครั้งต่อไปควรจัดแบบออฟไลน์ เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 

รับรองตามนี้ 
 

           ลงนาม   หัวหน้าโครงการ 
                                                 (พระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร.) 
                                 ต าแหน่ง         คณบดีคณะสังคมศาสตร์   

 
 
 

 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๒- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๓- 

 
 
 
 



กำหนดการ  
โครงการส่งเสริมทักษะการสอนในยุคดิจิทัลแก่อาจารย์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันที ่๕ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting Video Conferencing) 

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

๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๘.๐๐ น.   - ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกรูป/คน เข้าสู่ระบบห้องประชุมออนไลน์ Zoom  

      Meeting Video Conferencing ID : 593 658 8247 

เวลา ๐๘.๓๐ น.   - พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี 

      กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย   

    - รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าว 

      ถวายรายงาน 

    - พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ 

      ส่งเสริมทักษะการสอนในยุคดิจิทัลแก่อาจารย์ 

เวลา ๐๙.๐๐ น.   - ผศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ผศ.ดร. 

      พัชรภรณ์ สุนทรวิบูลย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

      บรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ แนวคิดและ 

      เทคนิคการสอนออนไลน์ Application for online learning  

      (Zoom/PowerPoint/Youtube)” 

เวลา ๑๑.๓๐ น.   - ฉันภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๒.๓๐ น.   - ผศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ผศ.ดร. 

      พัชรภรณ์ สุนทรวิบูลย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

      บรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ แนวคิดและ 

      เทคนิคการสอนออนไลน์ Application for online learning  

      (Google classroom/Google meet/Google slide)” 

------------------------------ 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
พิธีกร : ๑. พระปลดัระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
          ๒. ผศ.ดร.สุรียา รักษาเมอืง 



๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๘.๓๐ น.   - ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกรูป/คน เข้าสู่ระบบห้องประชุมออนไลน์ Zoom  

      Meeting Video Conferencing ID : 593 658 8247 

เวลา ๐๙.๐๐ น.   - ผศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ผศ.ดร. 

      พัชรภรณ์ สุนทรวิบูลย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

      บรรยายพิเศษ เรื่อง “การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล เทคนิคการออกแบบสื่อการ 

      เรียนรู้ออนไลน์ การผลิตวีดีทัศน์การสอนด้วย MS-PPT การประเมินผลการเรียนรู้ 

      ออนไลน์ (Google form)”   

เวลา ๑๑.๓๐ น.   - ฉันภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๒.๓๐ น.   - ผศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ผศ.ดร. 

      พัชรภรณ์ สุนทรวิบูลย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

      บรรยายพิเศษ เรื่อง “การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล เทคนิคการออกแบบสื่อการ 

      เรียนรู้ออนไลน์ การผลิตวีดีทัศน์การสอนด้วย MS-PPT การประเมินผลการเรียนรู้ 

      ออนไลน์ (Google form)” (ต่อ)  

เวลา ๑๖.๐๐ น.   - รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวปิด 

      โครงการ  

------------------------------ 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
พิธีกร : ๑. พระปลดัระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
          ๒. ผศ.ดร.สุรียา รักษาเมอืง 

 
 



 
 

 
 

คำสั่งคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ที่  ๒๑/๒๕๖๓ 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมทักษะการสอนในยุคดิจิทัลแก่อาจารย์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 

 

 เพ่ือให้การจัดโครงการส่งเสริมทักษะการสอนในยุคดิจิทัลแก่อาจารย์ ของคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
ทุกประการ 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประกอบด้วย :-111111111111111111111111111111111111111 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 อธิการบดี      ประธานที่ปรึกษา 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการที่ปรึกษา 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการที่ปรึกษา 

 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป    กรรมการที่ปรึกษา 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการที่ปรึกษา 
  ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์     กรรมการที่ปรึกษา 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกุล    กรรมการที่ปรึกษา 
รศ.ดร.ชัยยุทธ  ชโินกุล     กรรมการที่ปรึกษา 
รศ.ดร.พัฒนะ เรือนใจดี     กรรมการที่ปรึกษา 
รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์     กรรมการที่ปรึกษา 

 
     คณะกรรมการดำเนินงาน 

 คณบดีคณะสังคมศาสตร์      ประธานกรรมการ 
 รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ    รองประธานกรรมการ 
 รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหาร    รองประธานกรรมการ  



หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์      กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์     กรรมการ 

 หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   กรรมการ 
 หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์      กรรมการ 
 เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ 
 เจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการดำเนินงานฝา่ยวิชาการ 
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง      ประธานกรรมการ 

 ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา       รองประธานกรรมการ 
 อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง       กรรมการ 
  ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี       กรรมการ 

ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น      กรรมการและเลขานุการ 
ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการดำเนินงานฝา่ยสวสัดิการ 

 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.      ประธานกรรมการ 
พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ.      รองประธานกรรมการ 
นางสาวเรวดี จรรยา       กรรมการ 
นางลัดดาวัลย์ น่วมบาง       กรรมการ 
อาจารย์ ดร.เอนก ใยอินทร์     กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสุกัญญา แจ้งนคร      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการดำเนินงานฝา่ยเลขานุการและเหรัญญิก 

พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.     ประธานกรรมการ 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง     รองประธานกรรมการ 

พระมหาพิสุทธิ์ สิทธิเมธี      กรรมการ 
นายนเรศ ฤทธิเดช      กรรมการ 
นายชัยณรงค์ ธรรมธีรภรณ์     กรรมการ 
พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร      กรรมการและเลขานุการ 
นางลัดดาวัลย์  น่วมบาง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวสุกัญญา แจ้งนคร      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวเรวดี  จรรยา       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 



ทั้งนี้  ตัง้แต่บดันีเ้ป็นตน้ไป  
 

        สั่ง ณ วันที ่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

 
(พระครปูริยัตกิิตตธิำรง, รศ.ดร.) 

คณบดคีณะสงัคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 



 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการโครงการส่งเสริมทักษะการสอนในยุคดิจิทัลแก่อาจารย์ 

วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting Video Conferencing 

ID : 593 658 8247 
------------------------------- 

 

กรรมการที่มาประชุม  
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 

  รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง       
 ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา        
 อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง        
  ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี        

ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น       
ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง 

  พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ.       
นางสาวเรวดี จรรยา        
นางลัดดาวัลย์  น่วมบาง        
นางสาวสุกัญญา แจ้งนคร  
อาจารย์ ดร.เอนก ใยอินทร์      
พระมหาพิสุทธิ์ สิทธิเมธี      

  นายนเรศ ฤทธิเดช        
 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร        
 นายชัยณรงค์ ธรรมธีรภรณ์  
      
กรรมการที่ไม่มาประชุม (ลา)   

-   
 

 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๑๐ น. 
 เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังนี้.-  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑  เรื่อง การจัดโครงการส่งเสริมทักษะการสอนในยุคดิจิทัลแก่อาจารย์ แจ้ง
ว่า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมทักษะ
การสอนในยุคดิจิทัลแก่อาจารย์  ในวันที่  ๕ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ และเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีทักษะด้านการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การเตรียมความพร้อมด้านการจัดโครงการผ่านระบบออนไลน์ 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
เสนอว่า การจัดโครงการส่งเสริมทักษะการสอนในยุคดิจิทัลแก่อาจารย์ ในวันที่ ๕ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ควรจัดผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting Video Conferencing เพราะเป็น
บริการสำหรับการประชุมโดยเฉพาะ สามารถสร้างการประชุมแบบเสียงหรือวิดีโอได้ในความละเอียด
ระดับ HD รองรับการแชร์หน้าจอหลายจอพร้อมกัน มีระบบสลับภาพไปหาผู้พูดอัตโนมัติ รองรับการ
บันทึกการสนทนาเป็นวิดีโอ จุดเด่นคือผู้ร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมได้ทันทีโดยไม่ต้องมีบัญชี



ของ Zoom สามารถแชร์ภาพหน้าจอของตนให้กับคนอื่น ๆ ในที่ประชุมเห็นได้ สมาชิกในห้องประชุม
สามารถเปิด Power point เพ่ือพรีเซนต์ในระหว่างประชุมได้ นอกจากนี้ Zoom ยังสามารถรองรับ
ระบบปฏิบัติการได้ทัง้ Windows, MacOS, iOs และ Android 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้.- 
   เห็นชอบตามท่ีเสนอ และให้ดำเนินการตามที่เสนอ 

   
  ๔.๒ การเตรียมความพร้อมด้านโปรแกรม และข้อมูลในการอบรม 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
เสนอว่า โครงการส่งเสริมทักษะการสอนในยุคดิจิทัลแก่อาจารย์ ในวันที่ ๕ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ จะมี
การบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ แนวคิดและเทคนิคการสอน
ออนไลน์  Application for online learning โดยใช้ โปรแกรม Zoom PowerPoint Youtube 
Google classroom Google meet Google slide การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล เทคนิคการ
ออกแบบสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ การผลิตวีดีทัศน์การสอนด้วย MS-PPT และการประเมินผลการ
เรียนรู้ออนไลน์ (Google form)  
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้.- 
   เห็นชอบตามท่ีเสนอ และให้ดำเนินการตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง อ่ืนๆ  
  - ไม่มี 
 เมื่อประชุมครบตามวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ
ทีม่าประชุมและกล่าวปิดประชุมพร้อมกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



  เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 

 
(พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร.) 

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
ประธานที่ประชุม 

 
 

    
              (พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.) (พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร) 
         รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสังคมศาสตร์    เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์  
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                      ผู้จัดทำรายงานการประชุม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
เอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการโครงการส่งเสริมทักษะการสอนในยุคดิจิทัล 
แก่อาจารย์ 

คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting Video Conferencing 

ID : 593 658 8247 
 
 

 
 

 
 
 
 

สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการโครงการส่งเสริมทักษะการสอนในยุคดิจิทัลแก่อาจารย์ 

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting Video Conferencing 

ID : 593 658 8247 
------------------------------ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ หน้า 
 ๑.๑  เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ  

 ๑.๒  เรื่อง เลขานุการแจ้งเพ่ือทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม     
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  สืบเน่ือง   
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา  
 ๔.๑ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านการจัดโครงการผ่านระบบออนไลน์ 

๔.๒ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านโปรแกรม และข้อมูลในการอบรม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)   
 
  
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจง้เพื่อทราบ 
 ๑.๑ เรือ่งประธานแจ้งเพื่อทราบ  

๑.๑.๑ เรื่อง          
             
             
             
             
              

๑.๑.๒ เรื่อง           
             
             
             
             
             
  ๑.๑.๓ เรื่อง          
             
             
             
             
              

๑.๑.๔ เรื่อง          
             
             
             
             
              

 
๑.๒ เรือ่งเลขานุการแจ้งเพือ่ทราบ 
                   -  ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
   -  ไม่มี – 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเน่ือง 
   -  ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑  เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านการจัดโครงการผ่านระบบออนไลน์ 
สาระสำคัญ 

ด้วยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมทักษะ
การสอนในยุคดิจิทัลแก่อาจารย์ ในวันที่ ๕ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อม
ด้านการจัดโครงการผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือให้เรื่องดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะ
สังคมศาสตร์เพ่ือพิจารณา 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
 ๑. กำหนดการ 
 
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๑. การเตรียมความพร้อมด้านการประชุมผ่านระบบออนไลน์ 
 

ผู้เสนอ  เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์  
 

มติที่ประชุม                                                
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              

 
 
 
 



๔.๒  เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านโปรแกรม และข้อมูลในการอบรม 
สาระสำคัญ 

ด้วยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดจัด โครงการส่งเสริมทักษะ
การสอนในยุคดิจิทัลแก่อาจารย์ ในวันที่ ๕ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อม
ด้านโปรแกรม และข้อมูลในการอบรม เพ่ือให้เรื่องดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะ
สังคมศาสตร์เพ่ือพิจารณา 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
 ๑. กำหนดการ 
 
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๑. การเตรียมความพร้อมด้านโปรแกรม และข้อมูลในการอบรม 
 

ผู้เสนอ  เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์  
 

มติที่ประชุม                                                
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
              
 
  

  
 



 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 

๕.๑ เรื่อง                                                          
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
               

๕.๒ เรื่อง                                                  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



 
 
 
 

แบบประเมินผลรโครงการส่งเสริมทักษะการสอนในยุคดิจิทัลแก่อาจารย์ 
วันที่ ๕ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting Video Conferencing) 
 

 
คำชี้แจง : ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมโครงการทุกรูป/คน ตอบแบบประเมินนี้ตามความเป็นจริง 

เพ่ือประโยชน์ต่อการสรุปโครงการและการปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินการครั้งต่อไป 
 

สถานภาพ    บรรพชิต   คฤหัสถช์าย    คฤหัสถ์หญิง     
อายุ    ๒๐ – ๓๐     ๓๑ – ๔๐  ๔๑ - ๕๐  ๕๑ ปีขึ้นไป 
การศึกษา    ปริญญาตรี    ปริญญาโท    ปริญญาเอก 

         ตำแหน่ง     อาจารย์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
 ศาสตราจารย์  เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ  อ่ืนๆ..............................   

 

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องตรงกับข้อความเห็นของท่านมากที่สุด ดังต่อไปนี้ 
 

 
รายการที่ประเมิน 

ระดับความเห็น 
ดีมาก ด ี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 

๑.  ด้านการดำเนินงาน      
- การติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมโครงการ / การ
ประชาสัมพันธ์ 

     

- เอกสารประกอบโครงการ      
- การให้บริการความสะดวกของโครงการ      
๒.  ด้านรูปแบบและขั้นตอนของโครงการ      
- รูปแบบการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม      
- ขั้นตอนในการดำเนินโครงการ      
- การดำเนินการของวิทยากรในกิจกรรมต่างๆ      
๓.  ด้านเนื้อหาวิชาการ      
- ได้รับความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระ      
- สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนผ่านระบบออนไลน์ได้มากข้ึน   

     



 
รายการที่ประเมิน 

ระดับความเห็น 
ดีมาก ด ี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 

๔.  ด้านกิจกรรมของโครงการ       
- กิจกรรมมีความเหมาะสม สามารถพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ 

     

- กิจกรรมมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
ผ่านระบบออนไลน์ 

     

- มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ      
๕.  ด้านระยะเวลาและการจัดโครงการ      
- การจัดโครงการมีความเหมาะสม      
- อุปกรณ์ / สิ่งอำนวยความสะดวก เพียงพอ      
- ระยะเวลาของการจัดโครงการมีความเหมาะสม      
 
ข้อเสนอแนะ   
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...........................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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



ภาพประกอบ  

“โครงการส่งเสรมิทักษะการสอนในยุคดิจิทัลแก่อาจารย์” 

 

 
 

ภาพ : วิทยากรบรรยายพิเศษ 



 

 

ภาพ : ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ 
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