รายงานสรุปผล

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคโดยใชชั้นปเปนฐาน
“กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล”
วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ 2563
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 405 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดทำโดย
ฝายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำนำ
โครงการพั ฒ นาคุ ณ ลัก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค โ ดยใช ชั้ น ป เป น ฐาน กิ จ กรรมพั ฒ นา
สมรรถนะและทั ก ษะด านดิ จิ ทั ล เปน กิจ กรรมที่ อ ยู ภายใตความรับ ผิ ดชอบของฝายพั ฒ นานัก ศึก ษาและ
สารสนเทศ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะ
ดานดิจิทัลและการสรางสรรคนวัตกรรมโดยใชมัลติมีเดียใหแกนักศึกษา
ฝายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความยินดีอยางยิ่ง
ที่ไดมีสวนรวมในการสนับสนุนและพัฒนาใหนักศึกษามีคุณลักษณะตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหมีความสามารถในการพัฒนาตอยอดการสราง
สื่อนวัตกรรมโดยใชดิจิทัล
ฝายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

สารบัญ
เรื่อง
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 วิธีการดำเนินงาน
บทที่ 3 สรุปผลการดำเนินงาน
ภาคผนวก
- กำหนดการ
- รายชื่อผูเขารวมอบรม
- คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะดานดิจิทลั
- แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตฯ
- ประมวลภาพกิจกรรม

หนา
1
2
3

บทที่ 1
บทนำ
หลักการและเหตุผล
ดวยปจจุบันในสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลไมไดเปนเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงานเหมือนที่
ผานมา หากแตยังรวมถึง วิถีชีวิตของคนในปจ จุบัน ซึ่ง สง ผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค
ขาวสาร รวมถึงการใชสื่อและการติดตอประสานงานตางๆ ซึ่งอิท ธิพ ลของเทคโนโลยีดิจิทัลดังกลาวเขามามี
บทบาทสำคัญ และเพื่อใหเกิดการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิดประโยชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะดานดิจิทลั ใหแกนักศึกษา อันจะนำไปสู
การพัฒนาและการสรางสรรคนวัตกรรมโดยใชสื่อมัลติมีเดีย จึงไดจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะดาน
ดิจิทัลขึ้น
วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริมใหนกั ศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีทักษะดานดิจิทลั เพิม่ ขึ้น
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
- นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จำนวน 50 คน
เชิงคุณภาพ
- นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีคุณลักษณะตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ตัวชี้วัดผลผลิต
- นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เขารวมกิจกรรม รอยละ 60
ตัวชี้วัดผลลัพธ
- ความพึงพอใจของของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม รอยละ 80
- นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่เขารวมกิจกรรมไดรับความรูความเขาใจ
เพิ่มขึ้น
สถานที่ดำเนินการ
- ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 405 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผลที่คาดวาจะไดรบั
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีทักษะดานดิจิทัลเพิ่มขึ้น
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บทที่ 2
วิธีการดำเนินงาน
โครงการพัฒ นาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคโดยใชชั้นปเปนฐาน กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะดานดิจิทัล เปนโครงการเพื่อพัฒนาทักษะดานดิจิทัลและการสรางสรรคนวัตกรรมโดยใชมัลติมีเดียใหแก
นักศึกษา ซึ่งกลุม เปาหมายในโครงการนี้ คือ นัก ศึก ษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่มีความสนใจ
จำนวน 50 คน โดยมีขั้นตอนการดำเนินโครงการ ดังนี้
ขั้นตอนเตรียมการ
1. ประสานวิทยากรในการอบรม รวมทั้งติดตอประสานงานสถานที่ในการอบรมและการทำกิจกรรม
ในครั้งนี้
2. ประชุม โดยรองคณบดีฝ ายพัฒ นานัก ศึก ษาฯ นัก วิชาการศึก ษา และผูที่เกี่ยวขอ งเพื่อ เตรีย ม
ความพรอมในการจัดกิจกรรม
3. จัดทำแบบขออนุมัติวิทยากร หนังสือเชิญวิทยากร คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ
3. ดำเนินการจัดซื้อ – จัดจาง และจัดทำสัญญายืมเงิน
4. ประชาสัมพันธกิจกรรม และประสานหลักสูตรรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเขารวมกิจกรรม
5. จัดเตรียมความพรอมของสถานที่และวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดกิจกรรม เชน วัสดุอุปกรณในการ
ดำเนินกิจกรรม แบบประเมินความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม เปนตน
ขั้นดำเนินการ
1. ผูเขารวมอบรมลงทะเบียน ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 405 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล
3. นักศึกษาไดลงมือปฏิบัติและสรางผลงานของตนเองไปพรอมกับดูแลและใหคำแนะนำของวิทยากร
และเจาหนาที่ที่ดูแล
ขั้นตอนหลังดำเนินการ
1.ดำเนินการสงหลักฐานเบิกจายการเงิน
2.สรุปผลโครงการและทำเปนรูปเลม
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บทที่ 3
สรุปผลการดำเนินงาน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดำเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคโดยใช
ชั้ น ป เ ป น ฐาน กิ จ กรรมพั ฒ นาสมรรถนะและทั ก ษะด า นดิ จิ ทั ล เมื่ อ วั น ที่ 22 – 23 กุ ม ภาพั น ธ 2563
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 405 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผูเขารวมกิจกรรมฯ จำนวน 47 คน
ซึ่งวัตถุประสงคในการจัดกิจ กรรมครั้ง นี้ คือ เพื่อ สง เสริม ใหนัก ศึก ษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มีทักษะดานดิจิทัลเพิ่มขึ้น
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบ
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมฯ จำแนกตามเพศ
เพศ

จำนวน (คน)

รอยละ

ชาย
หญิง
รวม

4
27
31

12.9
87.1
100.0

จากตารางที่ 1 พบวา มีผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจฯ จำนวน 31 คน เปนเพศชาย จำนวน 4
คน คิดเปนรอยละ 12.9 และเพศหญิง จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 87.1
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมฯ จำแนกตามชั้นป
เพศ

จำนวน (คน)

รอยละ

ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม

6
14
11
31

19.4
45.2
35.5
100.0

จากตารางที่ 2 พบวา มีผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจฯ จำนวน 31 คน จำแนกเปนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 19.4 , นักศึก ษาชั้นปที่ 2 จำนวน 14 คน คิดเปนรอ ยละ 45.2 และ
นักศึกษาชั้นปที่ 3 จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 35.5
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ตารางที่ 3 แสดงจำนวนผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมฯ จำแนกตามหลักสูตร
หลักสูตร
ภาษาไทย คบ.
ภาษาไทย ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ ค.บ.
ภาษาจีน
ภาษามลายู ค.บ.
ภาษามลายู ศศ.บ.
รัฐศาสตร
สังคมศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร
การพัฒนาชุมชน
สารสนเทศศาสตร
รวม

จำนวน (คน)
3
1
2
4
4
2
2
2
3
4
4
31

รอยละ
9.7
3.2
6.5
12.9
12.9
6.5
6.5
6.5
9.7
12.9
12.9
100.0

จากตารางที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจฯ จำนวน 31 คน จำแนกตามหลัก สูตร
พบวา หลักสูตรที่มีนักศึกษาตอบแบบประเมินมากที่สุด คือ หลักสูตรภาษาจีน , ภาษามลายู ค.บ. , การพัฒนา
ชุมชน , และสารสนเทศศาสตร หลัก สูตรละ 4 คน โดยแตละหลัก สูตรคิดเปนรอ ยละ 12.9 หลั กสูตรที่มี
นักศึกษาตอบแบบประเมินนอยที่สุด คือ หลักสูตรภาษาไทย ศศ.บ. จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.2
สวนที่ 2 ความพึงพอใจดานตางๆตอกิจกรรม
ตารางที่ 4 แสดงความพึงพอใจดานการใหบริการ
S.D.

1. ดานการใหบริการ
1.1 ระยะเวลา และความเหมาะสมของกิจกรรม
1.2 การใหบริการของเจาหนาที่
1.3 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม และสะดวก
1.4 ความเพียงพอของโสตทัศนูปกรณ
ภาพรวม

4.16
4.48
4.74
4.58
4.49

0.64
0.51
0.44
0.50
0.53

ความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สดุ
มาก

จากตารางที่ 4 พบวา ความพึงพอใจดานการใหบริการ โดยรวมอยูที่ระดับ 4.49 ซึ่งมีความพึงพอใจ
ระดับ มาก และเมื่อ พิจ ารณาเป นรายขอ พบวา สถานที่ในการจัดกิจ กรรมมีความเหมาะสม และสะดวก
มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ ความเพียงพอของโสตทัศนูปกรณ การใหบริการของเจาหนาที่
และระยะเวลา และความเหมาะสมของกิจกรรม ตามลำดับ
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ตารางที่ 5 แสดงความพึงพอใจดานความรูดา นดิจิทัล
S.D.

2. ดานความรูดานนวัตกรรม
2.1 ความรูความเขาใจ กอนอบรม
2.2 ความรูความเขาใจ หลังอบรม
2.3 ความรูและทักษะดานดิจิทัลที่ไดจากการอบรม
ภาพรวม

3.87
4.71
4.65
4.41

0.92
0.46
0.49
0.63

ความพึง
พอใจ
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 5 พบวา ความพึงพอใจดานความรูดานนวัตกรรม โดยรวมอยูที่ระดับ 4.41 ซึ่งมีความ
พึงพอใจระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความรูความเขาใจ หลังอบรม ที่ระดับ 4.71 มีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งแสดงวานักศึกษามีความรูความเขาใจภายหลังจากการอบรมดีขึ้นเปรียบเทียบกับ
ความรูกอนอบรมทีม่ ีระดับความพึงพอใจ ที่ระดับ 3.87 และรองลงมา คือ ความรูและทักษะดานดิจิทัลที่ไดจาก
การอบรม
ตารางที่ 6 แสดงความพึงพอใจดานวิทยากร
4.77

0.42

ความพึง
พอใจ
มากที่สุด

4.81

0.40

มากที่สุด

4.74
4.70

0.44
0.42

มากที่สุด
มากที่สุด

S.D.

3. ดานวิทยากร
3.1 ความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญของวิทยากร
3.2 เทคนิคการถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน
เขาใจงาย
3.3 ความสามารถของวิทยากรในการใหคำชี้แนะ ตอบขอซักถาม
ใหแกนักศึกษา
ภาพรวม

จากตารางที่ 6 พบวา ความพึงพอใจดานวิท ยากร โดยรวมอยูที่ระดับ 4.70 ซึ่งมีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา เทคนิคการถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน
เขาใจงาย มีระดั บ ความพึ ง พอใจมากที่ สุด รองลงมา คือ ความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญของ
วิทยากร และความสามารถของวิทยากรในการใหคำชี้แนะ ตอบขอซักถามใหแกนักศึกษา ตามลำดับ
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ตารางที่ 7 แสดงความพึงพอใจดานการนำไปใช

4.84

0.37

ความพึง
พอใจ
มากที่สุด

4.71
4.81

0.46
0.40

มากที่สุด
มากที่สุด

4.79

0.41

มากที่สุด

S.D.

4. ดานการนำไปใช
4.1 นักศึกษาสามารถนำความรูที่ไดจากการอบรมไปพัฒนาตอยอดใน
การสรางสรรคผลงานได
4.2 นักศึกษาสามารถนำความรูที่ไดจากการอบรมไปถายทอดใหผูอื่นได
4.3 นักศึกษาสามารถนำความรูที่ไดจากการอบรมไปประยุกตใชใน
ศาสตรของตนเองได
ภาพรวม

จากตารางที่ 7 พบวา ความพึงพอใจดานการนำไปใช โดยรวมอยูที่ระดับ 4.79 ซึ่งมีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษาสามารถนำความรูที่ไดจากการอบรมไปพัฒนา
ตอยอดในการสรางสรรคผลงานได มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ นักศึกษาสามารถนำความรูที่
ไดจากการอบรมไปประยุกตใชในศาสตรของตนเองได และนักศึกษาสามารถนำความรูที่ไดจากการอบรมไป
ถายทอดใหผูอื่นได ตามลำดับ
ตารางที่ 8 ภาพรวมของโครงการ
ความพึง
ประเด็น
S.D.
พอใจ
1. ดานการใหบริการ
4.49
0.53
มาก
2. ดานความรูดานดิจิทัล
4.41
0.63
มาก
3. ดานวิทยากร
4.70
0.42
มากที่สุด
4. ดานการนำไปใช
4.79
0.41
มากที่สุด
ภาพรวม
4.60
0.50
มากทีส่ ุด
จากตารางที่ 8 พบวา ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ โดยรวมอยูที่ระดับ 4.60 ซึ่งมีความ
พึงพอใจระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ดานการนำไปใช มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
รองลงมา คือ ดานวิทยากร , ดานการใหบริการ และดานความรูดานดิจิทัล ตามลำดับ
รอยละของความพึงพอใจ = คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ x 100
5
= 4.60  100
5
= 92
จากแบบประเมินโครงการ โดยภาพรวมผูเขารวมโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคโดย
ใชชั้นปเปนฐาน กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล มีความพึงพอใจ รอยละ 92
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จากวัตถุประสงคของกิจกรรมที่ตอ งการสงเสริมใหนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มี
ทัก ษะดานดิ จิ ทั ล เพิ่ ม ขึ้ น คณะมนุ ษยศาสตรฯไดเชิญ วิทยากร คือ อาจารย ดร.อิท ธิณั ฐ ตันติวิตพงศ และ
อาจารย ป ญ ชลี เวียงยิ่ ง ซึ่ งเป นผูมี ความรู ความเชี่ยวชาญด านการใชเทคนิ คดิ จิทัล ในการสรางสรรผลงาน
มาอบรมเชิงปฏิบัติการฯใหแกนักศึกษาโดยใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติและทดลองสรางผลงานของตนเอง ผาน
การประยุกตใช Trigger , การเชื่อมโยง hyperlink โดยใชโปรแกรม ppsx และการทำเกมปริศนาภาพ ดวย
การ add animatiom เปนตน และผลจากการอบรมฯ พบวา นักศึกษาที่ สามารถทดลองสรางชิ้นงานของ
ตนเองได และสามารถนำไปประยุกตใชในการเรียน การนำเสนองาน รวมถึงสรางสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียน
การสอนได และการประชาสัมพันธหลักสูตรได
ขอเสนอแนะ
1.อยากใหจดั อบรมดานเทคโนโลยีดานอื่นๆเพิ่มเติม เชน การตัดตอวิดีโอ , photoshop เปนตน
2.ควรจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง เนื่องจากนักศึกษาสามารถนำความรูที่ไดรับไปพัฒนาตอยอดในการ
เรียนและพัฒนาตนเองตอไปได
3.ควรเพิ่มระยะเวลาใหอบรมใหมากขึ้น

ภาคผนวก

กำหนดการ

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคโดยใชชั้นปเปนฐาน
กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห เรื่อง พัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล
วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ 2563
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 405 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
..............................................
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2563
เวลา 08.00 - 08.30 น.

นักศึกษาลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 12.00 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกตใช Trigger
โดยวิทยากร คือ อาจารย ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิตพงศ และอาจารยปญ
 ชลี เวียงยิง่

เวลา 12.00 – 13.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.30 – 16.30 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกตใช Trigger (ตอ)
โดยวิทยากร คือ อาจารย ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิตพงศ และอาจารยปญ
 ชลี เวียงยิง่

วันที่ 22 กุมภาพันธ 2563
เวลา 08.30 - 09.00 น.

นักศึกษาลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 12.00 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเชื่อมโยง hyperlink โดยใชโปรแกรม ppsx
โดยวิทยากร คือ อาจารย ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิตพงศ และอาจารยปญ
 ชลี เวียงยิง่

เวลา 12.00 – 13.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.30 – 16.30 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำเกมปริศนาภาพ ดวยการ add animatiom
ผานโปรแกรม powerpoint โดยวิทยากร คือ อาจารย ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิตพงศ
และอาจารยปญ
 ชลี เวียงยิง่
…………………………………………………

แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงคโดยใชชั้นปเปนฐาน
“กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล”
วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ 2563
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 405 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
เพศ
 เพศชาย
ชั้นป
 ปที่ 1
หลักสูตร  ภาษาไทย (คบ.)
 ภาษาจีน
 รัฐศาสตร
 การพัฒนาชุมชน

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

 เพศหญิง
 ปที่ 2
 ภาษาไทย (ศศ.บ.)
 ภาษามลายู(คบ.)
 นิติศาสตร
 สารสนเทศศาสตร

 ปที่ 3
 ปที่ 4
 ภาษาอังกฤษ (คบ.)
 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
 ภาษามลายู(ศศ.บ.)
 ภาษาอาหรับ
 สังคมศึกษา
 รัฐประศาสนศาสตร
 ทัศนศิลปและการออกแบบ

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจดานตางๆตอกิจกรรม
คำชี้แจง โปรดทำเครือ่ งหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความพึงพอใจของทาน
ประเด็น
1. ประเด็นดานการใหบริการ
1.1 ระยะเวลา และความเหมาะสมของกิจกรรม
1.2 การใหบริการของเจาหนาที่
1.3 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม และสะดวก
1.4 ความเพียงพอของโสตทัศนูปกรณ
2. ประเด็นดานความรูด านดิจิทัล
2.1 ความรูความเขาใจ กอนอบรม
2.2 ความรูความเขาใจ หลังอบรม
2.3 ความรูและทักษะดานดิจิทัลที่ไดจากการอบรม
3. ความพึงพอใจดานวิทยากร
3.1 ความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญของวิทยากร
3.2 เทคนิคการถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน เขาใจงาย
3.3 ความสามารถของวิทยากรในการใหคำชี้แนะ ตอบขอซักถามใหแกนักศึกษา
4. ความพึงพอใจดานการนำไปใช
4.1 นักศึกษาสามารถนำความรูที่ไดจากการอบรมไปพัฒนาตอยอดในการ
สรางสรรคผลงานได
4.2 นักศึกษาสามารถนำความรูที่ไดจากการอบรมไปถายทอดใหผูอื่นได
4.3 นักศึกษาสามารถนำความรูที่ไดจากการอบรมไปประยุกตใชในศาสตรของ
ตนเองได
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

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

ประมวลภาพกิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล
วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ 2563
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 405 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
................................................

