
 

  



บทสรุปผูบริหาร 

กระแสของโลกในยุคเครือขายสังคมออนไลน(Social Networking)ไดเขา
มามีบทบาทตอคนอยางมากมาย ในฐานะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปน
สถาบันการศึกษาท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการศึกษาและสังคม จึงได
จัดการประชุมวิชาการ “ มศว IT วิชาการ ครั้งท่ี 3” ในหัวขอเรื่อง “การเรียนรูใน
ยุคเครือขายสังคมออนไลน” ขึ้น เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการใหความรูและรวมกัน
พัฒนาระบบการศึกษาแนวใหม ซึ่งเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงของยุคสังคม
ออนไลนท่ีไดกอใหเกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมการแลกเปล่ียน
เรียนรู ท่ีมีพัฒนาการอยางรวดเร็ว ดังนั้นการพัฒนากระบวนการเรียนรูให
สอดคลองกับธรรมชาติของสังคมและคนรุนใหมท่ีกาวเขาสูระบบการศึกษาใน
ปจจุบันนั้นมหาวิทยาลัยจึงไมอาจปฏิเสธได  

สําหรับการจัดกิจกรรมในป 2554 นี้มีนักเรียน นิสิตนักศึกษา ประชาชน 
และครูอาจารยหรือบุคลากรทางการศึกษาและผูสนใจทั่วไปเขารวมงานถึง 1,160 คน  
และมีผลประเมินการจัดกิจกรรมอยูในระดับดีมาก 

ในการจัดงานครั้งนี้ประสบความสําเร็จอยางสูงเนื่องจากไดรับความ
รวมมืออยางดีย่ิงจากหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐและ
เอกชน  ในนามของคณะกรรมการจัดงานตองขอขอบคุณวิทยากร ผูบริหาร 
ผูเขารวมงานและหนวยงานตางๆ ทีใหความสําคัญและมาจัดกิจกรรมรวมกันใน
ครั้งนี้อยางดีย่ิง 
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ผลดําเนินงาน 
โครงการประชุมวิชาการ : มศว IT วิชาการ ครั้งท่ี 3 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดประกาศ “จุดเปล่ียน” ของ
มหาวิทยาลัย และมีพัฒนาการเรื่องการศึกษาศาสตร การจัดการศึกษาและได
แสดงศักยภาพท่ีเขมแข็งใน “งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร” หรือ 
ไอซี ที  ของมหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่ องนั้น  ในทามกลางกระแสการ
เปล่ียนแปลงในยุคสังคมอุดมปญญา “Knowledge Based Society” ท่ีทุกคน
กําลังเรียนรูรวมกันท้ังโลก  ดังนั้นคนในวงการการศึกษาจึงตองเรงปรับตนเอง 
ปรับวิธีคิดและปรับวิถีทางในการจัดการศึกษาใหเทาทันกระแสของการ
เปล่ียนแปลงตางๆ  ดังนั้นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนางาน พัฒนาระบบการเรียนการสอน ระบบการจัดการศึกษา 
ปรับภูมิทัศนและส่ิงแวดลอมท่ีสงเสริมการเรียนรูตางๆ ใหเหมาะสมมาอยาง
ตอเนื่องเพ่ือรองรับการเรียนการสอนในยุคใหมพรอมท้ังสนับสนุนใหหนวยงาน
ตางๆ ประยุกตระบบไอซีทีไปเปนเครื่องมือสําคัญในการจัดการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการ  ซึ่งขณะนี้ มศว ไดกาวเขาสู “ระบบการศึกษาไฮบริด” ซึ่ง
เปนระบบแบบผสมผสาน หรือ ท่ีเรียกวา ระบบ “SWU Hybrid Education 
System” มาอยางเขมแข็งแลว ในหวงเวลาน้ีเปนอีกกาวหนึ่งท่ีมั่นคงท่ี “ตอง
ผลักดันการจัดการเรียนการสอนใหสอดรับกับคนรุนใหม ยุคเครือขายสังคมออนไลน”  

ในป 2554 คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรไอซีทีและการศึกษาไซเบอร
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาท่ีตอง
เรงพัฒนาใหสอดรับกับสังคมยุคใหม “ยุคเครือขายสังคมออนไลน” จึงเห็นชอบให
หนวยงานของมหาวิทยาลัยจํานวน 7 หนวยงานไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร 
คณะวิทยาศาสตร วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม สํานักนวัตกรรมการเรียนรู 
สํานักหอสมุดกลาง สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา และสํานักคอมพิวเตอร ได
รวมกันจัดโครงการประชุมวิชาการ มศว IT วิชาการ ครั้งท่ี 3 ขึ้นในระหวางวันท่ี 
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 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

16 - 17 มิถุนายน 2554 ณ โรงละครอโศกมนตรีนาฏยศาลา ชั้น 4 อาคาร
นวัตกรรม ศาสตราจารย ดร.สาโรช  บัวศรี โดยมีกิจกรรมสําคัญท่ีจัดขึ้น ไดแก 
การบรรยายทางวิชาการ การนิทรรศการความรูดานไอซีทีจากผลงานของ
มหาวิทยาลัย การเผยแพรความรูดานการประยุกตไอซีทีในยุคปจจุบันผานทางวีดี
ทัศน นิทรรศการและประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรความรูจากระบบหองสมุดดิจิตทัล 
เพ่ือการศึกษา (คิดดี ท่ี มศว)  และการจําหนายสินคาและผลิตภัณฑคุณภาพ
ดานไอทีท่ีคัดสรรมาแลวในราคาถูก มีหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และผูสนใจเขารวมงานในครั้งนี้ ถึง 1,160 คน  พรอมกันนี้ยังมี
ถายทอดสดกิจกรรมบรรยายวิชาการผานเว็บ เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2554  
มีผูเขาเยี่ยมชมจํานวน 63 คน  และผานระบบ VDO Conference ไปยังท่ี
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 3 อาคารเรียนรวม องครักษ มีจํานวนนิสิตเขา
ฟงบรรยายวิชาการจํานวน 265 คน 

กิจกรรม 1 : การบรรยายทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ
ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาและ
การแกปญหาประเทศชาติ แกปญหาสังคม 
แกปญหาวิกฤตดวยการนํา “การศึกษา” 
มาผสานกับบริบทอื่นๆ ท้ังการศึกษาใน

ระบบและนอกระบบ และใหความสําคัญ
กับการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารซึ่งไดเขามามีบทบาทสําคัญตอ
การพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศ
เปนอย างมาก  จึ งไดจั ดงาน  มศว  IT 
วิชาการ ครั้งท่ี 3 ขึ้น 
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ในการนี้ศาสตราจารย ดร .วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ใหเกียรติเปนประธานเปดงาน มศว IT วิชาการ ครั้งท่ี 3 โดย 
รองศาสตราจารย ดร.วิภาวี อนุพันธพิศิษฐ (รองอธิการบดีฝายวิชาการ) ประธาน
โครงการประชุมวิชาการ มศว IT วิชาการ ครั้งท่ี 3 ไดกลาวรายงานความเปนมา
ของโครงการ  หลังจากนั้นอธิการบดีไดกลาวเปดงานในครั้งนี้ พรอมท้ังได
ถายภาพผูบริหารและคณะจัดทํางานรวมกัน 

 
ตอจากนั้นเปนการบรรยายวิชาการ ในหัวขอเรื่อง “การเรียนรู ใน 

ยุคเครือขายสังคมออนไลน (Learning in Social Networking Environment)” 
จากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิและมากดวยประสบการณ เพ่ือใหนักเรียน นิสิต
นักศึกษา คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนไดเขาใจและติดตาม
ความกาวหนาดาน ICT และการเรียนรูในยุคเครือขายสังคมออนไลนไดอยาง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และประการสําคัญเพ่ือเปนเวทีในการแบงปน
ความรูและประสบการณรวมกัน ไดแก 
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 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

1. บรรยาย เรื่อง “การเรียนรูในยุคเครือขายสังคมออนไลน” 
  โดย รองศาสตราจารยยืน ภูวรวรรณ  
        รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ 
        ท่ีปรึกษาสํานักบริการคอมพิวเตอร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. บรรยายเรื่อง “สอนอยางไรในยุค Personalized Learning”  
  โดย รองศาสตราจารยบุปผชาติ ทัพหิกรณ 
        ผูทรงคุณวุฒิ สํานักบริการคอมพิวเตอร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3. บรรยายเรื่อง “10 ปจจัยในการใชส่ือไอซีทีในการเรียนการสอน” 
  โดย ดร.ทินสิริ ศิริโชติ 
        Deputy Director (Administration and Communication) 
        SAMEO (The Southeast Asian Ministers of Education 
        Organization) 

4. บรรยายเรื่อง “ Digital Content and eBook” 
  โดย ศาสตราจารย ดร.วิลาศ วูวงศ 
        สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (สถาบันเอไอที) 
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ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ไดจัดหัวขอบรรยายทางวิชาการออกเปน 4 เรื่อง 
โดยมี นิสิตนักศึกษา คณาจารย บุคลากร และผูสนใจท่ัวไป เขารวมกิจกรรม
จํานวนทั้งส้ิน 607 คน ประกอบดวย  

1. ผูบริหาร คณาจารยและบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จํานวน 112 คน  

2. นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 304 คน   

3. หนวยงานภายนอก จํานวน 55 คน  

4. โรงเรียนตางๆ  จํานวน136 คน 

นอกจากนี้ ยั ง ได รั บความ
รวมมือจากสํานักส่ือและเทคโนโลยี
การศึกษาจัดการถายทอดสดการ
บรรยายวิชาการผานเว็บ (web cast)  
มีผูเขาเยี่ยมชมรายการทั้งส้ินจํานวน 
63 คน และผานระบบ VDO 
Conference ไปยังท่ีหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ชั้น 3 อาคารเรียนรวม องครักษ มีจํานวนนิสิตเขาฟงบรรยาย
วิชาการจํานวน 265 คน 

สําหรับนิสิตท่ีมารวมกิจกรรมในงาน มศว IT วิชาการ ครั้งท่ี 3  
มหาวิทยาลัยไดอนุญาตใหสามารถบันทึกลงทะเบียนกิจกรรมของนิสิต ในหมวด 2 
องคกรบุคลิกภาพ/จริยธรรมได  มีนิสิตบันทึกลงทะเบียนกิจกรรมของนิสิตเปน
จํานวน 398 คน 
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ภาพกิจกรรม บรรยายทางวิชาการ 

  

   

 



   7 
 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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กิจกรรม 2 : นิทรรศการความรูดานไอซีทีจากผลงานของมหาวิทยาลัย  

ในงาน มศว IT วิชาการ ครั้งท่ี 3 ไดจัดกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ
ความรูดานไอซีทีเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและนิทรรศการ
ผลงานของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตรนิสิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และเผยแพรความรูจากระบบหองสมุดดิจิทัล 
เพ่ือการศึกษา (คิดดี ท่ี มศว) เปนตน โดยมีหนวยงานที่เขารวมงานดังนี้ 

1. คณะวิทยาศาสตร 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร 
3. วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 
4. สํานักนวัตกรรมการเรียนรู 
5. สํานักหอสมุดกลาง  
6. สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 
7. สํานักคอมพิวเตอร 

เพ่ือเผยแพรความรูดานไอซีทีเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียน นิสิตนักศึกษา 
คณาจารย บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ระหวางวันท่ี 16 - 17 
มิถุนายน 2554 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี  
พรอมท้ังยังมีการจัดกิจกรรมบนเวที จากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและ
รานคาท่ีมาเปดบูธหนวยงานสินคาไอที  

ใ น ก า ร นี้  ศ า ส ต ร า จ า ร ย  
ด ร .วิ รุ ณ  ตั้ ง เ จ ริ ญ  อ ธิ ก า ร บ ดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให
เกียรติเปนประธานเปดงานนิทรรศการ
และเยี่ยมชมบูธตางๆ ภายในงาน 
พรอมกับผูบริหารและผูเขารวมงาน 
โดยมีจํานวนผูเขาเยี่ยมชมนิทรรศการ
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และรวมกิจกรรมในครั้งนี้ 1,160 คน และบูธท่ีผูเขาเย่ียมชมนิทรรศการชื่นชอบ
มากสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก บูธคณะ
วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร  บู ธ วิ ท ย า ลั ย
นวั ตก ร รม ส่ื อ ส า ร สั ง คม  และ บู ธ
สํานักหอสมุดกลาง ตามลําดับ 

นอกจากนี้ยังมีโซนใหบริการ
และ อํ านวยความสะดวก สําหรั บ
ผูเขารวมงานภายในอาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี  ดังนี้ 

 โซนใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือประชาสัมพันธ  
(แสดงตารางกิจกรรมงาน IT วิชาการ  ชมภาพถายทอดวิดีโอภายใน
งาน /แสดงภาพถายในงาน)  
ณ บริเวณ ชั้น 2  อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี   

 โซนใหบริการเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือใหบริการการใชอินเทอรเน็ตแก
ผูเขารวมงานในครั้งนี้  
ณ บริเวณ ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี 

 โ ซ น บ ุฟ เ ฟ ต ห น ัง ส ือ 
ม ห า ว ิท ย า ล ัย ไ ด นํ า
หนังสือและเอกสารทาง
วิชาการ เพื่อเผยแพร
องคความรูทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยใหแก
ผู เข าร วมงานรับทราบ 
โดยมอบใหแกผู เข าร วมงานที ่สนใจ ซึ ่งไมเสียคาใชจ ายใดๆ   
ณ บริเวณ ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี 



 10     
 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กําหนดการของกิจกรรมบนเวที ณ บริเวณ ชั้น 1  
ระหวางวันท่ี 16 – 17 มิถุนายน 2554 เวลา 9.30 – 15.00 น. 
ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เวลา รายการ หนวยงาน 

09.30–10.00 น. การนําเสนอส่ือในป 2011 วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 

10.00-10.30 น. เครือขายสื่อประชาสัมพันธ 
(Digital Signage) 

บริษัทเอ็มบ็อกซ มัลติมีเดีย จํากัด 

10.30-11.00 น. การเรียนรูของคนรุนใหม 
ในยุคดิจิตอล 

สํานักนวัตกรรมการเรียนรู 

11.00-11.30 น. กาวล้ําเทคโนโลยีกับริโก บริษัทริโก (ประเทศไทย) จํากัด 

11.30-12.00 น. ระบบวิเคราะหการจัดงาน
นิทรรศการเชิงสถิติ ดวย
อารเอฟไอดี (RFID) 

คณะวิทยาศาสตร 

12.00-12.30 น. สังคมออนไลนกับ U-Store บริษัทยูฟคอน จํากัด 

12.30-13.00 น. เทคโนโลยี Virtualization 
กับมหาวิทยาลัย 

สํานักคอมพิวเตอร 

13.00-13.30 น. High performance CPU 2011 บริษัท รียูเน่ียน โซลูชั่น จํากัด 

13.30-14.30 น. พิสูจนความกาวล้ํา 
iPhone และ Android 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

14.30-15.00 น. การนําเสนอบทเรียนดวย
สมารทบอรด 

หางหุนสวนจํากัด ปรวี 
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ภาพกิจกรรมนิทรรศการ 
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 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กิจกรรม 3 : จําหนายสินคาและผลิตภัณฑคุณภาพดานไอที 

งาน มศว IT วิชาการ ครั้งท่ี 3 ยังไดจัดบูธรานคาจําหนายสินคาและ
ผลิตภัณฑคุณภาพดานไอที โดยไดรับความรวมมือจากบริษัท หางราน ดังนี้ 

1. บริษัทเอ็มบอกซ มัตติมีเดีย จํากัด 

2. บริษัทริโก (ประเทศไทย) จํากัด 

3. บริษัท รียูเนี่ยน โซลูชั่น จํากัด 

4. บริษัทยูฟคอน จํากัด  

5. บริษัทซีเอดบุคเซ็นเตอร  
6. หางหุนสวนจํากัด ปรวี 

เพ่ือนําเสนอเทคโนโลยีและผลิตภัณฑใหมๆ รวมถึงการจัดจําหนายสินคาและ
ผลิตภัณฑคุณภาพดานไอทีในราคาถูกใหแกผูมารวมงาน และเขารวมกิจกรรม
บนเวทีงานนิทรรศการ ระหวาง 16-17 มิถุนายน 2554 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร
นวัตกรรม ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี 
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ภาพกิจกรรมการจัดจําหนายสินคา 
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คาใชจายในการจัดงาน 

1. เงินบริจาค 

ภาคเอกชนท่ีเขารวมจัดกิจกรรมหรือจําหนายสินคาสามารถบริจาคเงิน
สมทบใหกองทุนศูนยศิลปกรรมแหงประเทศไทยของมหาวิทยาลัย และโซน 
บุฟเฟตหนังสือ รวมเปนจํานวนเงิน 21,621.50 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหกรอย
ย่ีสิบเอ็ดบาทหาสิบสตางค) 

2. งบประมาณที่ใช 

2.1 งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ งบเงิน
อุดหนุน โครงการ Cyber Education Center  ดังรายการตอไป  

 คาตอบแทนวิทยากร  6,600.- บาท 

 คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 30,000.-  บาท 

 คาอาหารกลางวัน 33,600.- บาท 

 คาจัดสถานท่ี  59,966.- บาท 
o คาดอกไมตกแตงสถานที่  2,400.- บาท 
o คาเชา Sky Tube   10,272.- บาท 
o คาเชาบูธ สําหรับจัดนิทรรศการ 47,294.- บาท 

 คาใชจายเกี่ยวกับประชาสัมพันธและนิทรรศการ   83,674.- บาท 
o ปายประชาสัมพันธ 83,674.- บาท 

 คาวัสดุ  23,654.20 บาท 

 คาตอบแทนเจาหนาท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  12,000.- บาท 
 รวมเปนเงินคาใชจาย (1) 249,494.20 บาท 
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2.2 งบประมาณเงินรายได สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษา
ดานสังคมศาสตร  ดังรายการตอไป 

 คาวัสดุ  33,572.- บาท 
 รวมเปนเงินคาใชจาย (2) 33,572.- บาท 

 รวมเปนเงินคาใชจายท้ังสิ้น (1)+(2) 283,066.20 บาท 
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ผลประเมินการจัดกิจกรรม 

คณะกรรมการจัดงาน มศว IT วิชาการ ครั้งท่ี 3 ไดจัดทําแบบประเมิน
การจัดงาน ระหวางวันท่ี 16 – 17 มิถุนายน 2554 ผานระบบ SWU e-Survey 
ของมหาวิทยาลัย  ท่ี http://esurvey.swu.ac.th จํานวน 2 รายการ ดังนี้ 

 แบบประเมิน การบรรยายวิชาการ 

วันท่ี 16 มิถุนายน 2554 

 แบบประเมิน การจัดนิทรรศการ 

วันท่ี 16 – 17 มิถุนายน 2554 

โดยใชเกณฑการประเมินขอคิดเห็นท่ีมีตอการจัดงานดังกลาว พิจารณา
จากค า เฉ ล่ียการประ เมิ นแต ล ะข อ  โดยแบ ง เป นระดั บประ เมิ นดั งนี้   
ระดับ 3.26-4.00  = ดีมาก  ระดับ 2.51-3.25 = ดี   ระดับ 1.76-2.50 = พอใช   
และ ระดับ 1.00-1.75 = ปรับปรุง 

กิจกรรมการบรรยายวิชาการ 

จากการสํารวจความพึงพอใจกิจกรรมบรรยายวิชาการ โครงการประชุม
วิชาการ : มศว IT วิชาการ ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2554 โดยภาพรวม
ผูเขารวมประชุมไดรับความรูความเขาใจในกิจกรรมบรรยายวิชาการและสามารถ
นําความรูและไดรับประโยชนจากการประชุมในครั้งนี้ โดยมีผลประเมินความพึง
พอใจตอการเขารวมงานโดยภาพรวมในระดับ “ดีมาก” ดวยคะแนน 3.58  

สามารถจําแนกผลการประเมินความพึงพอใจตอกิจกรรมตางๆ ได ดังนี้ 

1. การบรรยายวิชาการ 
หัวขอบรรยาย ระดับ คะแนน 

 เรื่อง “การเรียนรูในยุคเครือขายสังคมออนไลน” 
โดย รองศาสตราจารยยืน  ภูวรวรรณ   

ดีมาก 3.68 
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หัวขอบรรยาย ระดับ คะแนน 
 เรื่อง “สอนอยางไรในยุค Personalized Learning”  
โดย รองศาสตราจารยบุปผชาติ ทัฬหิกรณ 

ดีมาก 3.58 

 เรื่อง “10 ปจจัยในการใชส่ือไอซทีีในการเรียนการสอน” 
โดย ดร.ทินศิริ  ศิริโพธิ์   

ดีมาก 3.32 

 เรื่อง “ Digital Content and eBook ”  
โดย ศาสตราจารย ดร.วิลาศ วูวงศ   

ดีมาก 3.42 

 การนําความรูไปใชประโยชนโดยรวม ดีมาก 3.32 

2. การจัดงานประชุมวิชาการโดยรวม 
หัวขอ เกณฑ

ระดับ 
คะแนน 

 การจัดรายการตางๆ ในภาพรวม ดีมาก 3.55 
 เอกสารท่ีแจกในการประชุม ดีมาก 3.35 
 บรรยากาศโดยรวมของหองประชุม ดีมาก 3.55 
 การตอนรับ และ การลงทะเบียน ดีมาก 3.65 
 การอํานวยความสะดวกและประสานงานของ
เจาหนาที่ 

ดีมาก 3.74 

 อาหารและการจัดเล้ียง ดีมาก 3.32 

3. การเขารวมงานโดยภาพรวม 
หัวขอ ระดับ คะแนน 

 ความพึงพอใจตอการเขารวมงานโดยภาพรวม ดีมาก 3.58 
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กิจกรรมนิทรรศการความรูดานไอซีทีจากผลงานของมหาวิทยาลยั 

จากการสํารวจความพึงพอใจกิจกรรมการนิทรรศการความรูดานไอซีที
จากผลงานของมหาวิทยาลัย ในงาน มศว IT วิชาการ ครั้งท่ี 3 ระหวางวันท่ี  
16 - 17 มิถุนายน  2554  ผูเขารวมงานมีความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ
ของในงาน มศว IT วิชาการ ครั้งท่ี 3 เห็นวา การจัดงานประชุมโดยรวม  
เกี่ยวกับ การใหขอมูลของเจาหนาท่ีประจําบูธ  ความนาสนใจของบูธนิทรรศการ  
บรรยากาศโดยรวมของนิทรรศการ  ประโยชนท่ีไดรับจากการเขาชมนิทรรศการ  
ระยะเวลาที่เปดใหเขาชมนิทรรศการและการเขาชมนิทรรศการโดยภาพรวมอยู
ในระดับ “ดี” ดวยคะแนน 3.11   

หัวขอ ระดับ คะแนน 

 ความนาสนใจของบูธนิทรรศการ ดี 3.07 

 ระยะเวลาที่เปดใหเขาชมนิทรรศการ ดี 2.96 

 การใหขอมูลของเจาหนาท่ีประจําบูธ ดี 3.20 

 บรรยากาศโดยรวมของนิทรรศการ ดี 3.11 

 ประโยชนท่ีไดรับจากการเขาชมนิทรรศการ ดี 3.20 

 ความพึงพอใจในภาพรวมของการเขาชม
นิทรรศการ 

ดี 3.11 
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การประเมินผลสําเร็จของโครงการตามตวัชี้วัด 

คณะทํางาน มศว IT วิชาการ ครั้งท่ี 3 ไดสรุปการประเมินผลสําเร็จของ
โครงการตามตัวชี้วัด หลังจากเสร็จส้ินโครงการ เปนไปตามเปาหมายของ
โครงการที่ตั้งไว ดังตารางขางลางนี้ 

ชื่อตัวชี้วัด เปาหมาย ผลประเมิน 

1. มีความพึงพอใจของผูเขารับบริการ
ในกระบวนการใหบริการ 

ระดับดี ขึ้นไป  
ไมต่ํากวารอยละ 95 

95.70%  
(เฉพาะในงาน 

บรรยายวิชาการ) 

2. มีความพึงพอใจของผู เข า รับ
บริการท่ีไดรับบริการวิชาการ และ
วิชาชีพตอประโยชนจากการ
บริการ 

ระดับดี ขึ้นไป  
ไมต่ํากวารอย

ละ 85 

89.63% 
 (รวมทั้งในงาน

บรรยาย
วิชาการและ

งานนิทรรศการ) 

3. มีจํานวนผูเขารวมโครงการ  200  คน 1,160 คน 

ขอเสนอแนะจากผูเขารวมงาน 

 เปนงานที่ดีและใหความรูท่ีมีประโยชนมาก 

 มหาวิทยาลัยควรมีการจัดงานแบบนี้อยางตอเนื่องทุกป 

 สถานท่ีจัดงานสวยงามและมีความเหมาะสมมาก 

 เอกสารประกอบการบรรยายมีขนาดเล็กควรพิมพหนาละ 2 Slide 

 บูธนิทรรศการควรมีความหลากหลายและใหมีจํานวนมากกวานี้ 
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บทสรุปการวิเคราะหผลการดําเนินงานโครงการ 

คณะทํางาน มศว IT วิชาการ ครั้งท่ี 3 ไดจัดการประชุมเพ่ือวิเคราะหผล
การดําเนินงานโครงการครั้งนี้ โดยรวบรวมขอมูลจากการดําเนินงานแตละฝาย 
และจากผลการประเมินโครงการ อันไดแก ผลการประเมินการบรรยายวิชาการ 
และผลการประเมินการจัดนิทรรศการ เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะหและจัดทําแนว
ทางการพัฒนาสําหรับการจัดงานในครั้งตอไป สรุปไดดังนี้ 

 การกําหนดขอบเขตและเปาหมายของงาน 

o ควรมีการหมุนเวียนใหหนวยงานที่มีการดําเนินงานดานไอที
เปนเจาภาพในการจัดงานครั้ งตอไป  เ พ่ือใหงานมีความ
หลากหลายในกรอบวิธีคิดของงาน 

o ควรกําหนดขอบเขตของงานควรใหอยูในแผนงานที่เตรียมให
มากท่ีสุด จะทําใหการเตรียมงานตางๆ มีผลสัมฤทธิ์ท่ีดีย่ิงขึ้น 

 การจัดเตรียมงบประมาณ 

o ควรตั้งงบประมาณใหสอดคลองกับขอบเขตของงาน 

o ควรมีนโยบายในการจัดงานรวมกันหลายๆ หนวยงานและจัด
กิจกรรมหลากหลาย จะทําใหลดงบประมาณในสวนที่สามารถใช
รวมกันได เชน คาใชจายดานอาหาร การตกแตงสถานที่ และ
การประชาสัมพันธ เปนตน 

แนวทางในการปรับปรุงการจัดงานในคร้ังตอไป 

ควรเสนอใหมหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะกรรมการสําหรับพิจารณา
เปาหมายและการบูรณาการการจัดงานในคร้ังตอไปเร็วกวาเดิม เพ่ือให
หนวยงานตางๆ ท่ีประสงคจะรวมจัดกิจกรรมไดเตรียมงบประมาณและแผนการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกัน และหากเปนกิจกรรมบูรณาการจะไดมีเวลาในการคิด 
theme ของงานใหเหมาะสม เนื่องจากพบวาการจัดงานแตละคร้ังสําหรับงานไอที
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วิชาการนั้น จะมีคนสนใจเขารวมกิจกรรมจํานวนมาก  และอีกประการหนึ่งควร
ปรับเปล่ียนวิธีการและระยะเวลาในการสมัครเขารวมกิจกรรมใหเหมาะสม 
เพ่ือใหไดขอมูลสําหรับการพิจารณาขนาดของหองประชุม เอกสาร อาหาร และ
การออกบูธท่ีมีจํานวนและสาระที่เหมาะสมกับผูเขารวมกิจกรรม  

หนวยงานใหการสนับสนุนการจัดงาน 

งาน มศว IT วิชาการ ครั้งท่ี 3 ดําเนินงานประสบความสําเร็จอยางสูง 
เนื่องจากไดรับความรวมมืออยางดีย่ิงจากหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐและเอกชน  คณะกรรมการจัดงานคร้ังนี้ขอขอบคุณ
ผูเขารวมงานและหนวยงานตางๆ มา ณ โอกาสนี้ 

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ท่ีเขารวมโครงการ 

 อธิการบดี 

o มอบหนังสือและเอกสารเผยแพรองคความรูของมหาวิทยาลัย
สําหรับโซนบุฟเฟตหนังสือ 

 คณะวิทยาศาสตร 

o  จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 
o จัดเตรียมนิสิตมาชวยภายในงาน 

  คณะวิศวกรรมศาสตร 

o  จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 

 วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 
o  จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 
o จัดบริการเคร่ืองคอมพิวเตอรเ พ่ือการประชาสัมพันธ ณ 

บริเวณ ชั้น 2 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี 
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 สํานักนวัตกรรมการเรียนรู 
o จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 

 สํานักหอสมุดกลาง 
o จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 
o จัดพิมพเอกสาร มศว IT วิชาการ ครั้งท่ี 3  จํานวน 500 เลม 

 สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 
o จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 
o ควบคุมอุปกรณโสต ณ หองบรรยายวิชาการ 
o ถายทอดการบรรยายวิชาการผานระบบ web cast   

ระบบ VDO Conference  และระบบโทรทัศนวงจรปด 
o ถายวิดีโอและถายภาพนิ่ง ภายในงาน 

 ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ 
o จัดทําขาวเพ่ือประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

  บัณฑิตวิทยาลัย 
o มอบหนังสือและเอกสารเผยแพรองคความรูของมหาวิทยาลัย

สําหรับโซนบุฟเฟตหนังสือ 
 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 

o มอบหนังสือและเอกสารเผยแพรองคความรูของมหาวิทยาลัย
สําหรับโซนบุฟเฟตหนังสือ 

 ศูนยสํานักพิมพ มศว 
o มอบหนังสือและเอกสารเผยแพรองคความรูของมหาวิทยาลัย

สําหรับโซนบุฟเฟตหนังสือ 
 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

o เขาเลมเอกสาร สําหรับงาน มศว IT วิชาการ ครั้งท่ี 3  
จํานวน 500 เลม 

 ศูนยพัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนสง และความปลอดภัย 
o อํานวยความสะดวกดานสถานที่และพ้ืนท่ีจอดรถสําหรับ

ผูเขารวมงาน 
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หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ภาครัฐและเอกชน ท่ีเขารวมโครงการ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

o   จัดวิทยากรเขารวมบรรยายวิชาการ ในหัวขอเรื่อง   
“การเรียนรูในยุคเครือขายสังคมออนไลน”  และ  
“สอนอยางไรในยุค Personalized Learning” 

  SEAMEO (The Southeast Asian Ministers of Education Organization) 
o จัดวิทยากรเขารวมบรรยายวิชาการ ในหัวขอเรื่อง  

“10 ปจจัยในการใชส่ือไอซีทีในการเรียนการสอน” 
 สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 

o จัดวิทยากรเขารวมบรรยายวิชาการ ในหัวขอเรื่อง “ Digital 
Content and eBook” 

 บริษัทเอ็มบอกซ มัตติมีเดีย จํากัด 
o จัดบูธจําหนายสินคาและผลิตภัณฑไอที 
o ติดต้ังระบบ Digital signage เพ่ือประชาสัมพันธงานในครั้งนี้ 

 บริษัทริโก (ประเทศไทย) จํากัด 
o จัดบูธจําหนายสินคาและผลิตภัณฑไอที 

 บริษัท รียูเนี่ยน โซลูชั่น จํากัด 
o จัดบูธจําหนายสินคาและผลิตภัณฑไอที 

 บริษัทยูฟคอน จํากัด  
o จัดบูธจําหนายสินคาและผลิตภัณฑไอที 

 บริษัทซีเอดบุคเซ็นเตอร 
o จัดบูธจําหนายสินคาและผลิตภัณฑไอที 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

คณะกรรมการจัดงาน มศว IT วิชาการ ครั้งท่ี 3 ไดรวบรวมภาพกิจกรรม
ตางๆ ท่ีเกิดขึ้นระหวางวันท่ี 16 - 17 มิถุนายน 2554 
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   29 
 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ประมวลภาพเบ้ืองหลังการจัดงาน มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 3 

คณะกรรมการจัดงาน มศว IT วิชาการ ครั้งท่ี 3 และหนวยงานท่ี
เกี่ยวของไดรวมแรงรวมใจในการเตรียมงานในครั้งนี้ 
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ภาคผนวก 1  
รายนามคณะกรรมการจัดงาน มศว IT วิชาการ ครั้งท่ี 3 

1. คณะกรรมการอํานวยการ 

อธิการบดี ท่ีปรึกษา 

ท่ีปรึกษาอธิการบดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีปรึกษา 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ ประธานกรรมการ 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม กรรมการ 

ผูอํานวยการสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ 

ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 

ผูอํานวยการสํานักนวัตกรรมการเรียนรู กรรมการ 

อาจารยอรรณพ โพธิสุข กรรมการ 

อาจารยอุราพร ศุขะทัต กรรมการ 

อาจารยวราภรณ วิริยานนท กรรมการ 

ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร กรรมการและเลขานุการ 

นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

นางศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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2. คณะกรรมการดําเนินงาน 

2.1 คณะกรรมการฝายจัดกิจกรรมบรรยายวิชาการ 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ ท่ีปรึกษา 

ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร ประธานกรรมการ 

ผูอํานวยการสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา รองประธานกรรมการ 

ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง รองประธานกรรมการ 

ผูอํานวยการสํานักนวัตกรรมการเรียนรู รองประธานกรรมการ 

อาจารยวราภรณ วิริยานนท รองประธานกรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยวัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ กรรมการ 

อาจารยฐะณุพงศ  ศรีกาฬสินธุ กรรมการ 

อาจารยฉัตรเมือง  เผามานะเจริญ กรรมการ 

อาจารยศศวิมล สุขพัฒน กรรมการ 

อาจารยวัชรพงศ แสงออน กรรมการ 

อาจารยจาริณี มาเวหา กรรมการ 

อาจารยภานุวัฒน บุตรเรียง กรรมการ 

อาจารยสุพิมพ วงษทองแท กรรมการ 

นางสาวสุวิมล คงศักด์ิตระกูล กรรมการ 

นางสาวพรทิพย พงษสวัสด์ิ กรรมการ 

นางสาวมณฑลี ล้ิมกิจเจริญภรณ กรรมการ 

นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง กรรมการและเลขานุการ 

นายไพโรจน ผาสุวรรณ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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 2.2 คณะกรรมการฝายจัดกิจกรรมนิทรรศการ 

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม ท่ีปรึกษา 

อาจารยอุราพร ศุขะทัต ประธานกรรมการ 

อาจารยเรืองศักด์ิ ตระกูลพุทธิรักษ รองประธานกรรมการ 

อาจารยภานุวัฒน บุตรเรียง กรรมการ 

นายมหัทธวัฒน รักษาเกียรติศักด์ิ กรรมการ 

อาจารยอาคม มวงเขาแดง กรรมการ 

อาจารยนิตตอลิน พันธุอภัย กรรมการ 

อาจารยเสาวลักษณ พันธบุตร กรรมการ 

นางพิมล เมฆสวัสด์ิ กรรมการ 

นางสมพิศ พรวิริยกุล กรรมการ 

นายทรงยศ ขันบุตรศรี กรรมการ 

นางสาวสุทิสา ล้ีอนันตศักด์ิศิริ กรรมการ 

นางสาวฐิตาภา จิโสะ กรรมการ 

นางสาวอมรรัตน เอื้อมานะสกุล กรรมการ 

นายพงศภูมิพันธ เตี๋ยอนุกูล กรรมการ 

นายปวรุตม พงศพฤฒานนท กรรมการ 

นางสาวญาดา คนสูงดี กรรมการ 

นายนคร บริพนธมงคล กรรมการและเลขานุการ 

นายสันติ สุขยานันท กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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2.3 คณะกรรมการฝายวีดิทัศนและประชาสัมพันธ 

ผูอํานวยการสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา  ประธานกรรมการ 

อาจารยนฤมล ศิระวงษ รองประธานกรรมการ 

นายจารุวัส หนูทอง รองประธานกรรมการ 

อาจารยนัทธีรัตน พีระพันธุ รองประธานกรรมการ 

อาจารยวัชรพงศ แสงออน กรรมการ 

อาจารยนพดล อินทรจันทร กรรมการ 

นายเมธี คชาไพร กรรมการ 

นางอภิรดี สุขีเกตุ กรรมการ 

นายไพรัตน ดีเทียนอินทร กรรมการ 

นางจุไรรัตน ดีเทียนอินทร กรรมการ 

นายชณรรษ หาญอาษา กรรมการ 

นายยอดชาย ไทยประเสริฐ กรรมการ 

นายณัฐนัย ศรีโรจน กรรมการ 

นายชัยพร สุวรรณประสพ กรรมการ 

นายสัญญา จงจิตร กรรมการ 

นายสุเมธ กล่ินหอม กรรมการ 

วาท่ีรอยตรีภูวดล ขําปาน กรรมการ 

นางสาวสายรุง ลิวัลย กรรมการ 

นางสาวศิริพัตร ตันเสถียร กรรมการ 

นางสาวสุกัญญา หงษาครประเสริฐ กรรมการ 

นางสาวกัญญพิชญา ตั้งสกุลเดิม กรรมการ 
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นายชัยณรงค เอี่ยมละออ กรรมการ 

นายชูศักด์ิ สุขสําราญ กรรมการ 

นายกริช มะกลํ่าเทศ กรรมการ 

นายธนิสร ศิริรธัญู กรรมการ 

นายประยงค วินิจวงษ กรรมการ 

นายกฤชสุวัชร ประโยชนพิบูลผล กรรมการ 

นายธีรเนตร วิโรจนสกุล กรรมการ 

นางสาวแมนวดี นุยุทธิ์ กรรมการ 

นางฉันทนียา วิศปาแพว กรรมการ 

นายปวริศร เมธานันท กรรมการ 

นางสาวสมถวิล บางคําหลวง กรรมการ 

นางสาวนันทพันธ ทองไทย กรรมการ 

นางสาวธัญณิชา กิระวัฒนคุณ กรรมการและเลขานุการ 

 2.4 คณะกรรมการฝายจัดเตรียมสถานที่ 

ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ประธานกรรมการ 

นายดิเรก อึ้งตระกูล รองประธานกรรมการ 

นายอภิชาติ อุทธา รองประธานกรรรมการ 

นายเชิดชาติ พุกพูน รองประธานกรรรมการ 

อาจารยธนพงษ ไชยลาโภ กรรมการ 

นายพัฒนา จัตวานิล กรรมการ 

นายทรงยศ ขันบุตรศรี กรรมการ 

นายอินทนนท จั่นนิลลา กรรมการ 
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นายสายฝน ขุนเศรษฐี กรรมการ 

นายเฉลิมพล คํานิกรณ กรรมการ 

นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล กรรมการ 

นายถาวร หงษทอง กรรมการ 

นายเจตนิพัทธ กวยทอง กรรมการ 

นายธนรรณพ อินตาสาย กรรมการ 

นายอํานาจ นิ่มนวล กรรมการ 

นายอิสระ สีบุญเรือง กรรมการ 

นายอุดร วงษไทย กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวสาวิตรี ตรีนาค กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 2.5 คณะกรรมการฝายจัดเล้ียงและของที่ระลึก 

นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง ท่ีปรึกษา 

นางพัชรินทร  สนธิวนิช ประธานกรรมการ 

นางกรัณฑรัตน ศรีกาหลง กรรมการ 

นายดนัย มณฑาทิพยกุล กรรมการ 

นางสาวจันทนา หมื่นพันธ กรรมการ 

นางสาวธันยธร พงษเฉลิม กรรมการ 

นายสายฝน ขุนเศรษฐี กรรมการ 

นางสุธาทิพย ผนวกสุข กรรมการและเลขานุการ 

นางวรรณี สมบุญประเสริฐ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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 2.6 คณะกรรมการฝายตอนรับและลงทะเบียน 

นางสาววิลาวัลย บัวขํา ประธานกรรมการ 

นางสาวอธิชา อรามเมือง กรรมการ 

นางสาวทิพยไพลิน ปนโต กรรมการ 

นางสาวนิภาพร พูลสุด กรรมการ 

นางสาวจิตติมา ชางไม กรรมการ 

นายวรเศรษฐ ธนะคูณเศรษฐ กรรมการ 

นายชัยวัฒน ชางกลึง กรรมการ 

นายจักรพันธ อินสุด กรรมการ 

นายสุเมธ อุบลวัฒน กรรมการ 

นางสาววันทนา ผองภักต กรรมการและเลขานุการ 

นางชูศรี เชาวนารมย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

2.7 คณะกรรมการฝายประสานงานทั่วไป 

นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง ประธานกรรมการ 

อาจารยฐะณุพงศ ศรีกาฬสินธุ กรรมการ 

อาจารยจาริณี มาเวหา กรรมการ 

นางขนิษฐา แกวลวน กรรมการ 

นายเมธี คชาไพร กรรมการ 

นางอัญชลี มุสิกมาศ กรรรมการ 

นางพัชรินทร สนธิวนิช กรรมการ 

นางกรัณฑรัตน ศรีกาหลง กรรมการ 

นางศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค กรรมการและเลขานุการ 
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ภาคผนวก 2  
หนังสืออนุมัติโครงการ มศว IT วิชาการ ครั้งท่ี 3 
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ภาคผนวก 3  
กําหนดการประชุมวิชาการ มศว IT วิชาการ ครั้งท่ี 3  

ในวันท่ี 16 มิถุนายน 2554 
ณ โรงละครอโศกมนตรีนาฏยศาลา ชั้น 4  

อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียนเขารวมงาน 
08.45 – 09.00 น. กลาวรายงานการจัดงานโครงการประชุมวิชาการ :  

มศว IT วิชาการ ครั้งท่ี 3 
   โดย รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

09.00 - 09.15 น. พิธีเปดโครงการประชุมวิชาการ : มศว IT วิชาการ ครั้งท่ี 3 
   โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

09.15 – 10.45 น. บรรยายเร่ือง “การเรียนรูในยุคเครือขายสังคมออนไลน” 
   โดย รองศาสตราจารยยืน  ภูวรวรรณ  
         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 
11.00 - 12.00 น. บรรยายเร่ือง “สอนอยางไรในยุค Personalized Learning”  

   โดย รองศาสตราจารยบุปผชาติ ทัฬหิกรณ   
         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. บรรยายเร่ือง “10 ปจจัยในการใชส่ือไอซีทีในการเรียนการสอน”  

   โดย ดร.ทินศิริ  ศิริโพธิ์   
        จาก SEAMEO (The Southeast Asian Ministers of  
                Education Organization) 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
14.45 – 16.30 น. บรรยายเร่ือง “ Digital Content and eBook ”  

   โดย  ศาสตราจารย ดร.วิลาศ วูวงศ   
          สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 
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ภาคผนวก 4  
หนังสือขอนําสงเงินบริจาค  

จากโครงการประชุมวิชาการ : มศว IT วิชาการ ครั้งท่ี 3 
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ภาคผนวก 5 ประวัติวิทยากร 

 

รองศาสตราจารยยืน ภูวรวรรณ 

รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ 
ท่ีปรึกษาสํานักบริการคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

รองศาสตราจารยบุปผชาติ ทัฬหิกรณ 

ผูทรงคุณวุฒิ สํานักบริการคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

ดร.ทินศิริ ศิริโพธ์ิ 

Deputy Director 
(Administration and Communication) 
SEAMEO (The Southeast Asian Ministers 
of Education Organization) 

 

ศาสตราจารย ดร.วิลาศ วูวงศ 

อาจารย 
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 
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ภาคผนวก 6 แผนผังการจัดงาน 
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