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ค าน า 

 

 โครงการบริการวิชาการเรื่อง Digital Marketing 360° เป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเนื่องในวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 44  ปี  ซึ่ งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้และ
เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์แบบต่างๆแก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งจะสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
กิจการงานของตน และต่อยอดพัฒนาไปสู่ความรู้ด้านอ่ืนๆที่สลับซับซ้อนมากข้ึนได้ 
 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของขอบคุณ บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานในครั้งนี้ 

และทุกภาคส่วนที่ช่วยผลักดันให้การจัดงานในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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รายละเอียดโครงการอบรม Digital Marketing 360° 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐากร พฤกษวันประสุต 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม           โครงการอบรม Digital Marketing 360° 

รูปแบบโครงการ                โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ประจ าปี 2565 

ระยะเวลาในการจัด             1 วัน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดโครงการ 9 กันยายน 2565 

 

หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันนี้เครื่องมือในการทาการตลาดออนไลน์แนวใหม่เข้ามามีบทบาทต่อการทาธุรกิจเป็นอย่างมาก 
และเพ่ือเป็นการตอบสนองเจ้าของธุรกิจในการนาเสนอข้อมูลสินค้าหรือบริการไปสู่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย 
เครื่องมือเหล่านั้นจึงได้รับความนิยมค่อนข้างมากและจะเป็นช่องทางในการเข้าถึงสินค้าและบริการของลูกค้า ซึ่ง
สามารถทาได้อย่างสะดวกสบาย และเนื่องจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงวิธีการดาเนิน
ชีวิตของคนในยุคดิจิทัลก็เปลี่ยนแปลงเช่นกัน ดังนั้น การทาการตลาดผ่านระบบออนไลน์จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่
จะทาให้สามารถนาเสนอสินค้าและบริการได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆจึงเป็น
เครื่องมือหนึ่งที่มีความสามารถในการทาการตลาดออนไลน์ที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ซึ่ง เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะ
ทาให้ธุรกิจสามารถประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบมาเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในการจัดการประชาสัมพันธ์

ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถใช้งาน Feature ของโปรแกรมสื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นเครื่องมือในการนาเสนอสินค้าหรือบริการให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว  

3. เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้จากงานบริการวิชาการมาบูรณาการกับการผลิตชุดวิชา การเรียนการสอน และการ

พัฒนาหลักสูตร 
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เนื้อหาหลักสูตร 

Course 1 Tools of Digital Marketing and Facebook Fanpage Management (6 ชั่วโมง) 
Session 1 : ท าความรู้จักกับเครื่องมือในการท าการตลาดออนไลน์ยอดนิยม  
Session 2 : หลักการท า Content บน Digital Platform 
Session 3 : การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้เป็นที่จดจ า 
Session 4 : การวางแผนการจัดการ Digital Content บน Social Media 
Session 5 : การจัดการแฟนเพจ Facebook อย่างมืออาชีพ  
Session 6 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Facebook Fanpage 
Session 7 : รู้ลึกทุก Feature เกี่ยวกับ Facebook Fanpage 
Session 8 : Workshop การจัดการ Facebook Fanpage 
Session 9 : ประเภทและวัตถุประสงค์ของโฆษณาบน Facebook 
Session 10 : แนวทางการซื้อโฆษณา บน Facebook 
Session 11 : ท าความเข้าใจบัญชีการใช้งานบน Facebook 
Session 12 : การสร้างบัญชีโฆษณา Facebook  
Session 13 : การก าหนดค่าการช าระเงินในการซื้อโฆษณาบน Facebook 
Session 14 : ท าความรู้จักกับกลุ่มเป้าหมายในการซื้อโฆษณาบน Facebook 
Session 15 : รูปแบบของโฆษณาบน Facebook 
Session 16 : การอ่านค่ารายงานจากการซื้อโฆษณา 
Session 17 : Workshop การซื้อโฆษณาบน Facebook เพ่ือสร้างการรับรู้แบรนด์ 

 
งบประมาณ  

ค่าใช้จ่าย 
1. ค่าวิทยากร(6 ชม. x ชั่วโมงละ 600 บาท)                                 เป็นเงิน   3,600   บาท 

   รวม    3,600   บาท 

เกณฑ์การประเมินผลโครงการ 

คะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมอบรม มากกว่า 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 (4.68) 
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ชื่อผู้ประสานงานโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐากร  พฤกษวันประสุต 

Email address ผู้ประสานงาน  takorn.pre@stou.ac.th 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  089-660-3335 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

 ผลการประเมินโครงการจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 28 คน ซึ่งเป็นช่วงอายุ 15 – 20 ปี จ านวน 1 

คน ช่วงอายุ 21 – 30 ปี จ านวน 2 คน ช่วงอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 6 คน ช่วงอายุ 41 – 50 ปี จ านวน 14 คน 

ช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 5 คน อาชีพของผู้เข้าร่วมอบรม เป็นนักเรียน/นักศึกษา 3 คน เป็นข้าราชการ/

พนักงานของรัฐ 15 คน เป็นพนักงานเอกชน 8 คน เป็นอาชีพอ่ืนๆ 2 คน 

ตารางที่ 1 สรุปผลความพึงพอใจต่อโครงการและการให้บริการ 

หัวข้อ ค่ า เ ฉ ลี่ ย S.D. แปลผล 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 
กิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4.71 0.46 มากที่สุด 
ได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆ 4.79 0.42 มากที่สุด 

การเข้าร่วมกิจกรรมนี้เสริมสร้างทัศนคติที่ดี 4.68 0.48 มากที่สุด 

การเข้าร่วมกิจกรรมนี้เสริมสร้างพฤติกรรมที่ดี 4.64 0.49 มากที่สุด 

ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมเหมาะสม 4.54 0.51 มากที่สุด 

รูปแบบการจัดกิจกรรมเหมาะสม 4.57 0.50 มากที่สุด 

ช่องทางการติดต่อกับเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมสะดวกและรวดเร็ว 4.39 0.74 มาก 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 
มีความรู้และประสบการณ์ในเนื้อหาตามกิจกรรมที่ก าหนด 4.71 0.46 มากที่สุด 

มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ได้ตรงประเด็น ชัดเจน 4.75 0.44 มากที่สุด 

มีความชัดเจนในการตอบข้อซักถาม ให้ค าแนะน า การเปิดโอกาส
ให้ซักถามหรือมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 

4.71 0.46 มากที่สุด 

มีเทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา 4.75 0.44 มากที่สุด 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ 
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หัวข้อ ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
สามารถน าสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบวิชาชีพหรือการศึกษา โดยเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
หน่วยงาน และชุมชน 

4.57 0.50 มากที่สุด 

สามารถน าสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้
เพ่ือให้เกิดการพัฒนา รองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต 

4.64 0.49 มากที่สุด 

ระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนี้โดยภาพรวม 4.68 0.48 มากที่สุด 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม หัวข้อได้รับ
ความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆ ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.79, S.D.=0.42) ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร หัวข้อมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ได้ตรงประเด็น ชัดเจน และมีเทคนิคในการ
ถ่ายทอดเนื้อหา ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.75, S.D.=0.44) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ 
หัวข้อสามารถน าสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดการพัฒนา รองรับโอกาสและความท้า
ทายในอนาคต ได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย=4.64, S.D.=0.49) ระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนี้
โดยภาพรวม ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.68, S.D.=0.48) 

สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจ าปี 2565 ได้ด าเนินการ

ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีข้อคิดเห็นจากผู้เข้ารับบริการดังนี้ 

1. อยากทราบการใช้งาน Business Suite  

2. ได้รับความรู้ อยากให้มีการจัดอบรมที่มีภาคปฏิบัติจะดีค่ะ 

3. ขอบคุณครับ ผมก าลังเรียนและก าลังท าช่องทางเพ่ือโปรโมทร้านอยู่พอดีเลยครับผม 

4. ได้รับความรู้ วิทยากรเก่งค่ะ อธิบายดี  สื่อสวย เข้าใจง่าย 

5. ควรจัดโครงการอบรมการใช้ Digital อย่างต่อเนื่อง 

6. อาจารย์เก่งอยากให้มีตอนต่อไปอีก 
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ปัญหาและอุปสรรค 

 โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจ าปี 2565 เผชิญปัญหา

และอุปสรรคเล็กน้อย ด้านการประชาสัมพันธ์ที่อาจไม่ทั่วถึง และด้านความพร้อมของอุปกรณ์ในการท า 

Workshop 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก : บันทึกข้อความและค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการฯ 
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ภาคผนวก ข : เนื้อหาหรือเอกสารประกอบการบรรยาย 
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ผู�เช��ยวชาญการตรวจประเม�น
ด�านว�ชาช�พเทคโนโลย�สารสนเทศและการสื�อสารและ
ด�จ�ท�ลคอนเทนต� สาขาซอฟต�แวร�และการประยุกต� 

จากสถาบ�นร�บรองคุณวุฒ�ว�ชาช�พ (องค�การมหาชน)

อด�ตท��ปรึกษาด�านด�จ�ท�ล 
SCB Business Center สยามสแควร�

อด�ตผู�อ�านวยการฝ่ายสื�อสารการตลาด
มหาว�ทยาล�ยธุรก�จบ�ณฑ�ตย�

- การใช�งาน Social Media อย�างปลอดภ�ย ส�าหร�บว�ยเก๋า ส�าหร�บผู�เกษ�ยณอายุ ธนาคารแห�งประเทศไทย
- โครงการ Smart Finance 2021 (กรุงศร�ออโต� ไฟแนนซ� บร�ษ�ทในเครือธนาคารกรุงศร�อยุธยา)
- Digital Data Analytics Project ส�าหร�บท�มว�จ�ย สถาน�โทรท�ศน�ไทยพ�บ�เอส (ThaiPBS)
- Principle of Customer Journey ส�าหร�บพน�กงานกองตลาดและลูกค�าส�มพ�นธ� ฝ่ายพ�ฒนาธุรก�จ การรถไฟฟ้าขนส�ง

มวลชน แห�งประเทศไทย
- โครงการ NEC 2020: New Entrepreneur Creation (ต�ดอาวุธให�ธุรก�จอาหารได�ด�วยนว�ตกรรม) รุ�นท�� 1 และ 2
- Motion Graphic ง�าย ๆ by Mobile (ธนาคารกรุงศร�อยุธยา, SME Thailand Privilege, มหาว�ทยาล�ยธุรก�จ

บ�ณฑ�ตย�)
- โครงการสร�างและพ�ฒนาผู�ประกอบการใหม�เช�งสร�างสรรค�และนว�ตกรรม NEC 2019 : ต�ดอาวุธให�ธุรก�จอาหาร

ได�ด�วยนว�ตกรรม รุ�นท�� 1 และรุ�นท�� 2 (กรมส�งเสร�มอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)
- Digital Marketing 360 องศา ส�าหร�บธุรก�จค�าปล�ก ส�าหร�บผู�ประกอบการธุรก�จค�าปล�ก (SCB Business)
- ผู�ด�าเน�นรายการในงานเสวนาห�วข�อ “Digital Marketing ข�บเคลื�อนแบรนด� สแตนด�อย�างสตรอง” ในงาน COSMEX 

2018 : ASEAN’s Only Exhibition on Manufacturing Technologies, Machinery, Packaging & ODM/OEM 
Services for Cosmetics, Personal Care & Dietary Supplement Products 

- เทคน�คการใช� LINE@ ต�อยอดธุรก�จให�ยอดขายพุ�ง ส�าหร�บสมาช�กระด�บ Privilege น�ตยสาร SME Thailand
- เว�ร�คช�อปจุดประกายไอเด�ยช�องทางสร�างอาช�พผ�าน LINE@ เบื�องต�น โครงการ Retire Restart สูงว�ยแล�วไง ช�ว�ตใหม�

สร�างได� จ�ดโดยธนาคารออมส�นและน�ตยสารโอล��นลา
- เพ��มยอดขายด�วย LINE@ โครงการ Young Explorers by Eminent Air (บร�ษ�ท อ�ม�แน�นท�แอร� (ประเทศไทย) จ�าก�ด)
- โครงการสร�างและพ�ฒนาผู�ประกอบการใหม�เช�งสร�างสรรค�และนว�ตกรรม Next Step NEC 2018 : เจาะลึกกลยุทธ�

การตลาดยุค 4.0 จ�งหว�ดชลบุร� (กรมส�งเสร�มอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)
- เทคน�คการใช� LINE@ ต�อยอดธุรก�จอาหารให�ยอดพุ�ง (SCB Business Center สาขาสยามสแควร�)
- การสร�าง Content ให�โดดเด�น ด�วยโปรแกรมส�าเร�จรูปออนไลน� (SCB Business Center สาขาสยามสแควร�)
- Facebook Ads Manager, Payment in Messenger (BusinessLinx จาก SCB)
- โครงการบุกตลาดออนไลน�อย�างไรในยุค 4.0 ส�าน�กงานพ�ฒนาธุรกรรมทางอ�เล�กทรอน�กส� (ETDA)

Certificate of The Fundamental of Digital Marketing

Certificate of Google Ads Fundamental

Certificate of Google Ads Search

Certificate of Google Ads Measurement

Certificate of Google Analytics

ท��ปรึกษาด�าน Digital Marketing
บร�ษ�ทส�ม�ล�าร� จ�าก�ด (ผู�ผล�ต Eminent Air)

Certificate of Google Shopping Ads

2Digital Marketing 360

Thailand Digital Trends 2022
Digital Marketing Tools
Digital Marketing Composition
แนวทางการสร�าง Content
Social Media Marketing
Short Video
หล�กการวางแผนเพื�อซื�อโฆษณา
Digital Marketing Case Study

Digital Marketing 360 Digital Marketing 360 4

Digital Marketing 360 5 Digital Marketing 360 6

Digital Marketing 360 7 Digital Marketing 360 8
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ภาคผนวก ค : รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  

เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Marketing 360° 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 

ล าดับ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน 

1 นาย ณรงค์ศักดิ์ วงค์อุดม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2 นาย อภิศร รัตนสุต อ่ืน ๆ 

3 นางสาว เพ็ญพรรณ จารุสาร ส านักบรรณสารสนเทศ 

4 นาย ฐิติพงศ์ อัศวไพฑูรย์ อ่ืน ๆ 

5 ว่าที่ร้อยโท ดร. วิเชษฐ  หลุดพา อ่ืน ๆ 

6 นาย ธัธธนนท์ ตันมิทา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7 นางสาว ชลธิชา ชัยธาวุฒิ อ่ืน ๆ 

8 นาย ชาญชัย ศรีษะ อ่ืน ๆ 

9 นาย คฑาวุธ แขนนอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

10 ว่าที่ร้อยเอก ดร. ศรัณย์ อมาตยกุล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

11 ไม่มี นายสุเชษฐ สุนทรมนูกิจ อ่ืน ๆ 

12 นางสาว บุสบง วงค์แก้ว ส านักบรรณสารสนเทศ 

13 นาย วิชญสิทธิ์  ตันยงค์เวช อ่ืน ๆ 

14 นางสาว ปวีณ์ธิดา เนตรหาญ ส านักบรรณสารสนเทศ 

15 นางสาว สงกรานต์ จรรจลานิมิตร อ่ืน ๆ 

16 นางสาว อนุชมา ธูปแก้ว อ่ืน ๆ 

17 นาง ต้อยตุลา นาคสกุล สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

18 นาย เสฏฐพงศ์ ฝอยทอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

19 นาย จารุวัฒน์ ศรีอรุณ ส านักทะเบียนและวัดผล 

20 นาย กรชัย โกประพัฒน์พงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

21 เจ้าหน้าที่ สมพล เพิงระนัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

22 นาย ปรมินทร์ ปัดสา อ่ืน ๆ 
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ล าดับ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน 

23 นาย ชัยยุททธ เนื่องนงค  อ่ืน ๆ 

24 นางสาว มานิดา ชุมปัญญา อ่ืน ๆ 

25 นาง พิมพ์พิสุทธิ์ เอโนโมโตะ อ่ืน ๆ 

26 นางสาว กชวรรณ หาญกล้า สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

27 ไม่มี นางสาวกชวรรณ  หาญกล้า สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

28 นาย วิชญ์นเรนฤทธิ์  จันทร์ส่อง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

29 นาย ธีรพงศ์  พิมพ์ประไพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

30 นาย ชัยภัทร พิทยธาราธร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

31 นาง สมนึก  สงวนตระกูล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

32 นาย ปริญญา  สี่ไพศาลกุล ส านักบริการการศึกษา 

33 นางสาว  บุษดี มั่งมีดี อ่ืน ๆ 

34 นาย ดนัย สีสด อ่ืน ๆ 

35 นางสาว ปัทมนันท์ อักษร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

36 นางสาว นพวรรณ ชื่นอารมณ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

37 นางสาว กัลยาณี มนัสทวี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

38 นางสาว ปณีวรุณ สังข์เจริญ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

39 นาย พีระพร สถิรวรกุล สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

40 นาง ลัดดา พิมพ์สกุลานนท์ อ่ืน ๆ 

41 นาง พิมพ์วลัญช์ สุขสมพืช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

42 นาย เมธี เถื่อนกุล ส านักบริการการศึกษา 

43 นางสาว อณัญภร จิตต์บรรเทา ส านักบริการการศึกษา 

44 นาย ณัฐกิตติ ์ดิษสวน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

45 นาย วิทยา สิงหฤกษ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

46 นาง วรนิธิ์ สมุทรวนิช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

47 นาย ประเสริฐ ชุมปัญญา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ล าดับ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน 

48 นาย ชาตรี รัตนีมงคล ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

49 นาง จริยา  สุวรรฯแราฌมทย์ ส านักบริการการศึกษา 

50 นาย ทินกร สาระเวียง อ่ืน ๆ 

51 นาย นพศักดิ์ ป้องภักดี อ่ืน ๆ 

52 นาย ประวุฒิ แจ่มพิศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

53 นาย ชัยชนะ เดชธนบดี อ่ืน ๆ 

54 นาย ธนัชญกร ค ามงคุณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

55 นาย เชษฐา มานตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

56 นาง อาภรณ์  กิจมะโน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

57 นาย กรกฎ พุ่มกระจันทร์ อ่ืน ๆ 

58 นางสาว กิ๊ป ประดิษฐาน ส านักวิชาการ 

59 นาย สุรวิชัย ศิลาพิทักษ์สกุล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

60 นาย ณัชชาณ อ้ึง อ่ืน ๆ 

61 นาย อนันต์ สันติอมรทัต อ่ืน ๆ 

62 นาย คุณากร สินเกษม สถาบันวิจัยและพัฒนา 

63 น่งสาว สาธิตา พวงมะเดื่อ ส านักบริการการศึกษา 

64 นางสาว สุจิตรา น้อนจินดา สถาบันวิจัยและพัฒนา 

65 นาย เชษฐ์นครินทร์ แก้วประดิษฐ์ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ 

66 รศ. ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

67 นาย สยาม แก้วแกมจันทร์ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ 

68 นาย ธีระพัทธ์ อริยธัชสุธา ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

69 นางสาว กรรณิการ์ สถ ิรวรกุล ส านักวิชาการ 

70 นาง ณัฐรชา อมรธรรมสกุล อ่ืน ๆ 

71 นางสาว ปลูกเกษม ชูตระกูล อ่ืน ๆ 

72 นาย เสรี ทรงประโคน ส านักบริการการศึกษา 
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ภาคผนวก ง : แบบประเมินความพึงพอใจ 
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10/20/22, 2:14 PM แบบประเมนิความพงึพอใจโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร Digital Marketing 360°

https://docs.google.com/forms/d/16OzDh5N7Dt_N0I28B8TwVtVh1L8wcahH7mtJuHdGd1A/edit 1/4

1

2

ทําเครื�องหมายเพยีงหนึ�งชอ่ง

15 - 20 ปี

21 - 30 ปี

31 - 40 ปี

41 - 50 ปี

51 ปีขึ�นไป

3

ทําเครื�องหมายเพยีงหนึ�งชอ่ง

อื�นๆ:

นักเรยีน/นักศกึษา

ขา้ราชการ/พนักงานภาครัฐ

พนักงานเอกชน

ผูเ้กษียณอายุ

ธรุกจิสว่นตวั

รับจา้งทั�วไป

ความพงึพอใจตอ่โครงการและการใหบ้รกิาร

แบบประเมนิความพงึพอใจโครงการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร Digital Marketing 360°

*จําเป็น

ชื�อ - นามสกลุ *
กรณุาระบตํุาแหน่ง (ถา้ม)ี

อายุ *

อาชพี *
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10/20/22, 2:14 PM แบบประเมนิความพงึพอใจโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร Digital Marketing 360°

https://docs.google.com/forms/d/16OzDh5N7Dt_N0I28B8TwVtVh1L8wcahH7mtJuHdGd1A/edit 2/4

4

ทําเครื�องหมายแถวละหนึ�งชอ่งเทา่นั�น

ความคดิเห็นเกี�ยวกบักจิกรรม *

มากที�สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สดุ

กจิกรรมสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูเ้ขา้
รว่มกจิกรรม

ไดรั้บความรู ้แนวคดิ
ทกัษะและประสบการณ์
ใหม่ๆ

การเขา้รว่มกจิกรรมนี�
เสรมิสรา้งทศันคตทิี�ดี

การเขา้รว่มกจิกรรมนี�
เสรมิสรา้งพฤตกิรรมที�ดี

ระยะเวลาในการดําเนนิ
กจิกรรมเหมาะสม

รปูแบบการจัดกจิกรรม
เหมาะสม

ชอ่งทางการตดิตอ่กบั
เจา้หนา้ที�จัดกจิกรรม
สะดวกและรวดเร็ว

กจิกรรมสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูเ้ขา้
รว่มกจิกรรม

ไดรั้บความรู ้แนวคดิ
ทกัษะและประสบการณ์
ใหม่ๆ

การเขา้รว่มกจิกรรมนี�
เสรมิสรา้งทศันคตทิี�ดี

การเขา้รว่มกจิกรรมนี�
เสรมิสรา้งพฤตกิรรมที�ดี

ระยะเวลาในการดําเนนิ
กจิกรรมเหมาะสม

รปูแบบการจัดกจิกรรม
เหมาะสม

ชอ่งทางการตดิตอ่กบั
เจา้หนา้ที�จัดกจิกรรม
สะดวกและรวดเร็ว
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6

ทําเครื�องหมายแถวละหนึ�งชอ่งเทา่นั�น

ความคดิเห็นเกี�ยวกบัวทิยากร *

มากที�สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สดุ

มคีวามรูแ้ละ
ประสบการณใ์นเนื�อหา
ตามกจิกรรมที�กําหนด

มคีวามสามารถในการ
ถา่ยทอดความรูไ้ดต้รง
ประเด็น ชดัเจน

มคีวามชดัเจนในการ
ตอบขอ้ซกัถาม ใหคํ้า
แนะนํา การเปิดโอกาส
ใหซ้กัถามหรอืมสีว่นรว่ม
แสดงความคดิเห็น

มเีทคนคิในการถา่ยทอด
เนื�อหา

มคีวามรูแ้ละ
ประสบการณใ์นเนื�อหา
ตามกจิกรรมที�กําหนด

มคีวามสามารถในการ
ถา่ยทอดความรูไ้ดต้รง
ประเด็น ชดัเจน

มคีวามชดัเจนในการ
ตอบขอ้ซกัถาม ใหคํ้า
แนะนํา การเปิดโอกาส
ใหซ้กัถามหรอืมสีว่นรว่ม
แสดงความคดิเห็น

มเีทคนคิในการถา่ยทอด
เนื�อหา

ความคดิเห็นเกี�ยวกบัการประยกุตใ์ช ้*

มากที�สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สดุ

สามารถนําสิ�งที�ไดรั้บ
จากการเขา้รว่มกจิกรรม
ไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ประกอบวชิาชพีหรอืการ
ศกึษา โดยเป็นประโยชน์
ตอ่ตนเอง หน่วยงาน
และชมุชน

สามารถนําสิ�งทไ่ีดรั้บ
จากการเขา้รว่มกจิกรรม
ไปประยกุตใ์ชเ้พื�อใหเ้กดิ
การพัฒนา รองรับโอกาส
และความทา้ทายใน
อนาคต

สามารถนําสิ�งที�ไดรั้บ
จากการเขา้รว่มกจิกรรม
ไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ประกอบวชิาชพีหรอืการ
ศกึษา โดยเป็นประโยชน์
ตอ่ตนเอง หน่วยงาน
และชมุชน

สามารถนําสิ�งทไ่ีดรั้บ
จากการเขา้รว่มกจิกรรม
ไปประยกุตใ์ชเ้พื�อใหเ้กดิ
การพัฒนา รองรับโอกาส
และความทา้ทายใน
อนาคต
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เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google

ระดบัความพงึพอใจตอ่การจัดกจิกรรมนี�โดยภาพรวม *

มากที�สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สดุ

ระดบัความพงึพอใจตอ่
การจัดกจิกรรมนี�โดย
ภาพรวม

ระดบัความพงึพอใจตอ่
การจัดกจิกรรมนี�โดย
ภาพรวม

ขอ้คดิเห็นเพิ�มเตมิ

 ฟอรม์
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ภาพบรรยากาศโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม 

เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Marketing 360° 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 

  
อบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Marketing 360° 

  
ประธานกล่าวเปิดงาน 

  
อบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Marketing 360° อบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Marketing 360° 

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Marketing 360° 

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Marketing 360° 
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อบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Marketing 360° 
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