
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการตามรูปแบบ PDCA 
 
ประเภทการบริการวิชาการ 

  แบบสาธารณะ  ( แบบให้เปล่า /  แบบเชิงพาณิชย์)   

  แบบเฉพาะ      ( แบบให้เปล่า /  แบบเชิงพาณิชย์)   

การบูรณาการการบริการวิชาการ 

  มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  

  มีการบรูณาการการบริการวิชาการกบัการวิจัย   

ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/ ประเด็นการจัดการความรู ้

 การเรียนการสอนและการผลิตบณัฑิต    วิจัย / นวตักรรม 

 ศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม     การบริหารจัดการทีเ่ป็นเลิศ 

 ภาพลักษณ์ / ชื่อเสียงขององค์กร    ความเป็นนานาชาต ิ

 

ส่วนที่ 1 รายละเอยีดโครงการตามทีข่อในงบประมาณ  

 

ช่ือโครงการ   โครงการเสวนาทางวชิาการด้านมนษุยศาสตร์  

ฝ่าย  36-C05-วิทยาลยัศิลปศาสตร์  

หน่วยงาน 4210 - มนุษยศาสตร์  

สอดคล้องกบั ยุทธศาสตร์หลกั  : 1  KPI:  1.3,  

สอดคล้องกบั KPI :  1.4/1,3.3/1,  

หลกัการและเหตุผล   

รหัสโครงการ  640815 



 

ภาควิชามนุษยศาสตร์ มีหน้าท่ีรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป และมีภารกิจ

เร่ืองให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม ท่ีส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจน

คุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างก้าวทันเหตุการณ์ต่างๆ จึง

ได้จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการในประเดน็ท่ีน่าสนใจ เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนทัศนะและ

ความเห็นระหว่างวิทยากร กับอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจโดยท่ัวไป อันเป็นแนวทางหน่ึงของ

การสร้างภูมิปัญญาให้แก่สังคม การสร้างวิจารณญาณให้เกิดขึน้กับคณาจารย์ และเพ่ือให้

นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม “ มนุษยศาสตร์สู่การปฏิบติั" 

วตัถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามภารกิจของภาควิชามนุษยศาสตร์ 2. เพ่ือเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษา 3. เพ่ือเปิดโอกาสให้

อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ได้มีส่วนร่วม แลกเปล่ียนความเห็น และประสบการณ์ในการ

วิเคราะห์วิจารณ์สถานการณ์สังคมปัจจุบัน ด้วยความรู้ทางมนุษยศาสตร์ แบบบูรณาการ 

กลุ่มเป้าหมาย  (ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้ใช้ประโยชน์)    

นศ. 50    บุคลากร  5     ภายนอก  5  

กลุ่มเป้าหมาย (ผู้ใช้งบประมาณ)     

นศ. 50  บุคลากร 5   ภายนอก  5  

ขั้นตอนการด าเนนิการ 

 1. ประชุมคณะกรรมการโครงการเพ่ือก าหนดหัวข้อท่ีน่าสนใจและเหมาะสมกับสถานการณ์   

2. คณะกรรมการโครงการฯ ประชุมวางแผนและเตรียมการจัดเสวนา  3. ติดต่อวิทยากรและประสานงาน

กับฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  4. ด าเนินการจัดเสวนาทางวิชาการ  5. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 สถานทีด่ าเนินการ  อาคารอุไรรัตน์ หรืออาคารพิฆเนศ มหาวิทยาลยัรังสิต  

ตวัช้ีวดัความส าเร็จโครงการ  



 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากโครงการอยู่ในระดับดีหรือมากขึน้ไป 2.จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ  

ค่าเป้าหมาย 

1.ร้อยละ 60 ของผู้ตอบแบบประเมิน 2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

 เอกสารแนบรายงานโครงการ 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากโครงการอยู่ในระดับดีหรือมากขึน้ไป 2.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  

ผู้รับผดิชอบโครงการ   หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์  

ผู้ประสานงาน  ผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าภาควิชา  

เบอร์ตดิต่อ  1255 

 
รายละเอยีดรายรับโครงการ 

 
ยอดเงนิอนุมตั ิ8,800.00 บาท    / ค่าอาหารกลางวนั ไม่เกิน 75 บาท/คน/คร้ัง และค่าอาหารว่าง ไม่เกิน 45 

บาท/คน/ คร้ัง (ในการจดัโครงการจะสามารถเบิกค่าอาหารกลางวนัได ้ในกรณีท่ีจดัโครงการทั้งวนัเท่านั้น)  

ความสอดคล้องของรายละเอยีดโครงการ  - 

ความสอดคล้องของรายละเอยีดรายจ่าย    

รายละเอยีดรายจ่ายโครงการ 

รายการ ราคา / 
หน่วย ยอดรวม # หน่วย 

 6000.00 ค่าวทิยากร  1  3000  2  

 400.00 เบต็เตลด็  2  400  1  

 2400.00 เคร่ืองด่ืมและของว่าง  3  40  60  

 8,800.00 ยอดรวม 
 

บาท 

รายการ ยอดรายรับ หมายเหตุ # 

 



 

ความสอดคล้องของโครงการ  สอดคล้อง  

ความเห็นจากคณะกรรมการหลงัปรับแก้ไข   

กรณทีี่มข้ีอเสนอแนะจากคณะกรรมการให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

1. แจง้รหสับุคลากรท่ีจะแกไ้ข กบั รหสัโครงการท่ีแกไ้ข ท่ีส านกังานงบประมาณ 5625 

2. การแกไ้ข ไปท่ีเมนูหลกั คล้ิกท่ี “ปรับแก้โครงการ” และบนัทึกได ้1 คร้ัง/1โครงการ เท่านั้น(โปรดระวงั) 

3. หลงัจากแกไ้ขเสร็จ รอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการจะพิจารณาโครงการให ้ผา่น/ไม่ผา่น 

บันทึกโดย :นางสาว กัณฐิกา ศรีอุดม(ดร) 
ส านกังบประมาณ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

 
 
ส่วนที่ 2 วธิีด าเนินการ 

1. ประชุมคณะกรรมการโครงการเพื่อก  าหนดหวัขอ้ท่ีน่าสนใจและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
  2. คณะกรรมการโครงการประชุมวางแผนและเตรียมการจดัเสวนา 
  3. ติดต่อวิทยากรประสานงานกบัฝ่ายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
  4. ด าเนินการจดัเสวนาทางวิชาการ 
  5. สรุปและประเมินผลโครงการ 
 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินการ 

โครงการเสวนามนุษยศาสตร์ เร่ือง “ให้เท่ากบัได้” 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
โครงการ 

ที่ตั้งไว้ในระบบงบ 

ค่าเป้าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 

ที่ตั้งไว้ในระบบงบ ผลที่ได้ ที่ตั้งไว้ในระบบงบ ที่แนบไว้ใน
ภาคผนวก 

1.ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ไดรั้บประโยชน์จาก
โครงการอยูใ่น
ระดบัดีมากหรือ
มากที่สุด 

1.ร้อยละ 60  ของ
ผูต้อบแบบประเมิน 

ไดร้้อยละ 86.79 
ของผูต้อบแบบ
ประเมินไดรั้บ
ประโยชน์จาก
โครงการอยูใ่น
ระดบัดีมากและดี
มากที่สุด 

1. ผลประเมินจาก
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
(ตอบแบบประเมิน
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
60 ของ
กลุ่มเป้าหมายผู ้
สามารถน าไปใช้

ตารางสรุปผลการ
ประเมินความพึง
พอใจ 



 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
โครงการ 

ที่ตั้งไว้ในระบบงบ 

ค่าเป้าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 

ที่ตั้งไว้ในระบบงบ ผลที่ได้ ที่ตั้งไว้ในระบบงบ ที่แนบไว้ใน
ภาคผนวก 

ประโยชน์) 
2.จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

2. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี
จ านวนร้อยละ 
111.67 ของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีตั้ง
ไว ้

 2. เอกสารลงช่ือผู ้
ร่วมโครงการ 
 

รายช่ือผูเ้ขา้ร่วม
โครงการจ านวน   
67    คน 

 

 
**กรณ ีโครงการที่ประเมนิจากแบบสอบถาม/แบบส ารวจ 

1. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการตามท่ีตั้งในระบบ  60 คน โดยมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน  67 คน คิดเป็น
ร้อยละ 111.67 

2. จ านวนผูต้อบแบบประเมิน 53 คน (นกัศกึษา 44 คน. อาจารย ์5 คน บุคลากรและผูส้นใจ 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 79.1 ของจ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ คือ 67 คน) 

3. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีเลือก 5 (มากท่ีสุด) และ 4 (มาก) จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 86.79 
ของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 53 คน 

 
โครงการเสวนามนุษยศาสตร์ เร่ือง “จนิตนาการกบัโอกาสสร้างสรรค์งานในโลกคริปโตเคอเรนซ่ี” 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

โครงการ 
ที่ตั้งไว้ในระบบงบ 

ค่าเป้าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 

ที่ตั้งไว้ในระบบงบ ผลที่ได้ ที่ตั้งไว้ในระบบงบ ที่แนบไว้ใน
ภาคผนวก 

1.ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ไดรั้บประโยชน์จาก
โครงการอยูใ่น
ระดบัดีมากหรือ
มากที่สุด 

1.ร้อยละ 60  ของ
ผูต้อบแบบประเมิน 

ไดร้้อยละ 91.35 
ของผูต้อบแบบ
ประเมินไดรั้บ
ประโยชน์จาก
โครงการอยูใ่น
ระดบัดีมากและดี
มากที่สุด 

1. ผลประเมินจาก
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
(ตอบแบบประเมิน
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
60 ของ
กลุ่มเป้าหมายผู ้
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์) 

ตารางสรุปผลการ
ประเมินความพึง
พอใจ 

2.จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

2. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี
จ านวนร้อยละ 
251.66 ของ

 2. เอกสารลงช่ือผู ้
ร่วมโครงการ 
 

รายช่ือผูเ้ขา้ร่วม
โครงการจ านวน   
151    คน 

 



 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
โครงการ 

ที่ตั้งไว้ในระบบงบ 

ค่าเป้าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 

ที่ตั้งไว้ในระบบงบ ผลที่ได้ ที่ตั้งไว้ในระบบงบ ที่แนบไว้ใน
ภาคผนวก 

กลุ่มเป้าหมายท่ีตั้ง
ไว ้

 
**กรณ ีโครงการที่ประเมนิจากแบบสอบถาม/แบบส ารวจ 

1. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการตามท่ีตั้งในระบบ 60 คน  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 151 คนคิดเป็นร้อย
ละ 251.66 

2. จ านวนผูต้อบแบบประเมิน 104 คน (นกัศกึษา 98 คน. บุคลากรและผูส้นใจ 6 คน) คิดเป็นร้อยละ 
68.87 ของจ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ คือ 151 คน) 

3. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีเลือก 5 (มากท่ีสุด) และ 4 (มาก) จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 91.35 
ของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 104 คน 

 
ส่วนที่ 4 สรุปผลการด าเนินการ/ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุงในอนาคต 

โครงการเสวนามนุษยศาสตร์  เร่ือง “ให้เท่ากบัได้”  
ผลการประเมินในคราวน้ีคะแนนเฉล่ียรวม  4.30 อยูใ่นระดบัดี 

ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ  
- อยากใหมี้กิจกรรมแบบน้ีบ่อยๆ 
- สามารถเปล่ียนทศันคติใหดี้ข้ึนได ้
- อยากใหม้ีคลิปวิดีโอใหช้มดว้ย 

โครงการเสวนามนุษยศาสตร์ เร่ือง “จนิตนาการกบัโอกาสสร้างสรรค์งานในโลกคริปโตเคอเรนซ่ี” 
ผลการประเมินในคราวน้ีคะแนนเฉล่ียรวม  4.52 อยูใ่นระดบัดีมาก 

ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
-  metaverse  เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจและมีประโยชน์มาก สร้างจินตนาการว่าโลกเทคโนโลยใีนอนาคต

จะเป็นอยา่งไรหรือพฒันาไปมากนอ้ยเพียงใด และส่ิงส าคญัคือจะเขา้มามีบทบาทกบัชีวติประจ าวนัของเรา
อยา่งไร 

- Web 2.0 read & write น่าสนใจเพราะการใชง้านไม่ตอ้งผา่นอินเทอร์เน็ต เป็นแพลตฟ์อร์มท่ีอยู่
เหนือการใชง้านของซอฟแวร์ตามท่ีคนใหค้วามรู้ไดก้ล่าวถึง สามารถก่อเกิดธุรกิจไดห้ลายๆอยา่งบน 
Web2.0 น่าสนใจท่ีจะน าไปศกึษาต่อ 

- หวัขอ้ท่ีสนใจคือ ในโลกเมตาเวิร์สนั้นสามารถท าอะไรไดห้ลายอยา่ง อาจจะน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงโลกในอนาคต เช่นการ ซ้ือสินคา้ ไม่ตอ้งไปหา้งเพียงใชอ้วตารของตนเองไปซ้ือในโลก



 

ออนไลน์หรือดูคอนเสิร์ตไม่ตอ้งไปดูท่ีงาน สามารถดูผา่นทางโลกเสมือนไดแ้ละอนาคตการใชจ่้ายอาจจะไม่
ตอ้งมีเงินสดแลว้ใชเ้หรียญออนไลน์ซ้ือไดเ้ลย 

-  วิทยากรใหเ้น้ือหาความรู้ท่ีชดัเจน มีวิธีการท่ีสร้างความเขา้ใจไดอ้ยา่งดี ผูฟั้งสามารถเก็บเป็น
ความรู้ไปใชต่้อยอดได ้

- ตอ้งขอขอบคุณท่านวิทยากร ท่ีไดน้ าความรู้และไดอ้ธิบายใหท้ราบถึงขอ้สงสยั เพราะยงัมีหลายๆ
คนท่ียงัคงสงสยัในตวัของ Metaverse อาจจะคิดว่าเป็นเร่ืองไกลตวั แต่เทคโนโลยดีงักล่าว เป็นเร่ืองใหม่และ
เป็นเทคโนโลยท่ีีดีหากสามารถใชง้านไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพและอยา่งถกูตอ้ง ซ่ึงถือเป็นความสนุกสนาน
และความแปลกใหม่เพื่อเขา้มาพฒันาและอ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชง้านในอนาคต ขอบคุณมากๆค่ะ 

- ควรเพ่ิมการสรุปอีกเลก็นอ้ย และเพ่ิมเวลาการจดัเสวนาใหน้านกว่าน้ี 
- อยากใหอ้าจารยน์ าค  าถามท่ีน่าสนใจไปถามวิทยากรอีก 
- ควรมีความต่อเน่ืองมากกว่าน้ี 
- อยากใหอ้ธิบายใหล้ะเอียดอีกนิดครับ แต่เน่ืองจากเวลาอาจะท าใหไ้ม่สามารถอธิบายไดม้าก อยาก

ใหส้ามารถเปิดไมคถ์ามไดค้รับ  
 

ภาคผนวก 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการเสวนามนุษยศาสตร์ 
คร้ังที่ 1/2565 

วนัพุธที่ 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2565 
การประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet 

--------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.ชชัชยั  คุม้ทวีพร             ประธานโครงการฯ 

2. ผศ. อารีลกัษณ์  สินธพพนัธ ์   กรรมการ 

3. อาจารยน์ภาพร  อศัวะรังษีกุล                   กรรมการ 

4. อาจารยป์รารถนา  โกเมน  กรรมการและเลขานุการ  
เร่ิมประชุมเวลา    13.30 น.  

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัน้ี  
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ  

1.1  การแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ  ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่าคณบดีได ้



 

แต่งตั้งคณะกรรมการฯแลว้ตามค าสัง่คณะศิลปศาสตร์ ท่ี  01/2565 ลงวนัท่ี 12 มกราคม 2565   
ท่ีประชุมรับทราบ  
1.2 งบประมาณโครงการ ประธานฯไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่าโครงการเสวนาวิชาการดา้นมนุษยศาสตร์  

ไดรั้บงบประมาณประจ าปี 2564  จ านวน 8,800 บาท รายละเอียดดงัเอกสารแนบ   
ท่ีประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
2.1  หัวข้อการเสวนา  ประธานฯ ขอปรึกษาเร่ืองหวัขอ้การเสวนา ท่ีประชุมมีมติใหจ้ดัการเสวนา 

วิชาการดา้นมนุษยศาสตร์ 2 คร้ัง  ดงัน้ี 
      โครงการเสวนามนุษยศาสตร์คร้ังท่ี 1 เร่ือง “ใหเ้ท่ากบัได”้ 
      โครงการเสวนามนุษยศาสตร์คร้ังท่ี 2  เร่ือง “จินตนาการกบัโอกาสสร้างสรรคง์านในโลกคริปโตเคอเรน
ซ่ี” 
            2.2   วทิยากร  ก าหนดว่าจะติดต่อวิทยากรดงัน้ี 
     โครงการเสวนามนุษยศาสตร์คร้ังท่ี1 เร่ือง “ใหเ้ท่ากบัได”้ วิทยากรไดแ้ก่ ดร.ไจตนย ์ ศรีวงัพล ผูบ้ริหาร
สถานี สวพ.91   วิทยากรพิเศษ 

โครงการเสวนามนุษยศาสตร์คร้ังท่ี 2  เร่ือง “จินตนาการกบัโอกาสสร้างสรรคง์านในโลกคริปโตเคอเรน
ซ่ี” วิทยากรไดแ้ก่ คุณจิรายสุ ทรัพยศ์รีโสภา  

เจา้ของ/ผูก่้อตั้ง Bitkub บริษทัสตาร์ทอพัระดบัยนิูคอร์น  และ CEO ของ 5 บริษทัดา้นบิทคอยน์และคริป
โตเคอเรนซี หรือทีมงาน 
      2.3  วนั เวลา และรูปแบบการจดัโครงการ ท่ีประชุมมีมติใหจ้ดัการเสวนาแบบออนไลน์ผา่นระบบ
ZOOM และถ่ายทอดผา่น FACEBOOK LIVE  
         ของภาควิชามนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต 
     โครงการเสวนามนุษยศาสตร์คร้ังท่ี 1 เร่ือง “ใหเ้ท่ากบัได”้ จดัในวนัพฤหสับดีท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 
2565  เวลา   12.00-15.00 น.  
     โครงการเสวนามนุษยศาสตร์คร้ังท่ี 2  เร่ือง “จินตนาการกบัโอกาสสร้างสรรคง์านในโลกคริปโตเคอเรน
ซ่ี”  จดัในวนัเสาร์ท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2565  เวลา 10.00 – 11.30 น. 

2.4   การมอบหมายภาระงานแก่กรรมการ   ท่ีประชุมไดพิ้จารณาและมอบหมายภาระงานดงัน้ี  
(1) ผูด้  าเนินรายการ   

  โครงการเสวนามนุษยศาสตร์คร้ังท่ี 1 เร่ือง “ใหเ้ท่ากบัได”้ ผูด้  าเนินรายการ ไดแ้ก่ ผศ. อารีลกัษณ์  สินธพ
พนัธ ์ อาจารยป์ระจ าคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต 
  โครงการเสวนามนุษยศาสตร์คร้ังท่ี 2  เร่ือง “จินตนาการกบัโอกาสสร้างสรรคง์านในโลกคริปโตเคอเรน
ซ่ี” ผูด้  าเนินรายการ ไดแ้ก่ ผศ.ดร.ชชัชยั  คุม้ทวพีร  อาจารยป์ระจ าคณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลยัรังสิต 



 

(2) ติดต่อวิทยากร ออกจดหมายเชิญต่างๆ  ผศ.ดร.ชชัชยั  คุม้ทวีพร และผศ. อารีลกัษณ์  สินธพพนัธ ์ 
รับผดิชอบ 

(3) ประชาสมัพนัธ ์  ผศ.ดร.ชชัชยั  คุม้ทวีพร และ ผศ.อารีลกัษณ์ สินธพพนัธ ์รับผดิชอบ โดย
ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (4) การลงทะเบียนและประเมินผลโครงการดว้ย Google Form  ผศ.ดร.ชชัชยั  คุม้ทวีพร และ ผศ.อารี
ลกัษณ์ สินธพพนัธ ์รับผดิชอบโดยประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (5) การจดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการตามรูปแบบ PDCA อ.นภาพร  อศัวะรังษีกุล และ อ. 
ปรารถนา  โกเมน  รับผดิชอบ 
 

เลกิประชุมเวลา  14.45 น.   
                                             
                                                                                อาจารยป์รารถนา โกเมน 

                       กรรมการและเลขานุการโครงการ 
                             ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 
 

โครงการเสวนามนุษยศาสตร์คร้ังท่ี 1 
 

ช่ือโครงการ  โครงการเสวนามนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 1 เร่ือง “ใหเ้ท่ากบัได”้ 

หน่วยงาน     ภาควิชามนุษยศาสตร์ วิทยาลยัศิลปศาสตร์ 

หลกัการและเหตุผล 

ปัจจุบนัสงัคมมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทั้งทางเศรษฐกิจ และสภาพแวดลอ้ม การ

ด ารงชีวิตของมนุษยจึ์งไม่ใช่เร่ืองง่ายอีกต่อไป หลายคนประสบปัญหาดา้นเศรษฐกิจการเงิน การ

ท างาน ยงัผลต่อชีวิตครอบครัวตอ้งล าบากเดือดร้อน ท าใหทุ้กคนตอ้งท าทุกอยา่งเพื่อใหต้นเองและ

ครอบครัวอยูร่อด การนึกถึงผูอ่ื้น การเสียสละต่อสงัคมส่วนรวม จึงอาจเป็นเร่ืองรองท่ีจะคิดถึง แต่

แทจ้ริงแลว้ทุกคนจะอยูร่่วมกนัในสงัคมไดจ้  าเป็นตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั จะกระท าการใดตอ้ง

ค านึงถึงผูอ่ื้นพอๆ กบัการคิดถึงตวัเอง การเสียสละ มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัยามตก

ทุกขไ์ดย้าก สงัคมจึงจะอยูไ่ด ้



 

  “การให”้ ผูใ้หจ้ะรู้สึกเป็นสุข อ่ิมเอมใจ เกิดพลงัใจทั้งผูใ้หแ้ละผูรั้บ การรู้จกัเป็นผูใ้ห้

ต่อส่วนรวมสามารถช่วยพฒันาตวัเราใหม้ีความคิดในดา้นบวกและสามารถสร้างการเปล่ียนแปลงให้

เกิดข้ึนในสงัคมไดน้อกจากนั้น “การให”้ ยงัเป็นหนทางของการน ามาซ่ึงความสุขท่ีย ัง่ยนืในชีวิต ยิง่

ใหม้าก ยิง่เป็นสุขมากเป็นศาสตร์และศิลป์แห่งการด าเนินชีวิตอีกดว้ย ภาควิชามนุษยศาสตร์นอกจาก

จะใหค้วามรู้แก่นกัศกึษาใหม้ีความรอบรู้ในหลกัวิชาการแลว้ ยงัส่งเสริมใหน้กัศึกษามีจิตส านึกต่อ

สงัคม ฝึกท่ีจะให ้เน่ืองจากยิง่ใหก้็ยิง่ไดค้วามสุขใจกลบัมา 

วตัถุประสงค์โครงการ 

1. เพือ่ส่งเสริมใหน้กัศึกษา คณาจารยแ์ละผูท่ี้สนใจไดรั้บแง่คิดในการด าเนินชีวิตในสงัคม 

2. เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ และมุมมองเก่ียวกบั “การให้” และการเสริมสร้างจิตส านึกต่อ

สงัคม 

3. เพื่อเป็นการบริการวิชาการและสงัคมตามภารกิจของภาควิชามนุษยศาสตร์ วิทยาลยัศิลป

ศาสตร์ 

 

กลุ่มเป้าหมาย    

1. นกัศกึษามหาวิทยาลยัรังสิต จ  านวน 60 คน 

 2. อาจารย ์บุคลากร และผูส้นใจทัว่ไป จ  านวน 20  คน    

วนั เวลา และสถานที่จดัโครงการ 

 การเสวนาแบบออนไลน์ผา่นระบบ Google meetในวนัพฤหสับดีท่ี 10 มีนาคม 2565 เวลา 12.00-

15.00 น. 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ไดส่้งเสริมใหน้กัศึกษา คณาจารยแ์ละผูท่ี้สนใจไดรั้บแง่คิดในการด าเนินชีวิตในสงัคม 
2. นกัศกึษาและผูส้นใจไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ และมุมมองเก่ียวกบั “การให”้ และการ
เสริมสร้างจิตส านึกต่อสงัคม 
3. ไดบ้ริการวิชาการและสงัคมตามภารกิจของภาควิชามนุษยศาสตร์ วิทยาลยัศิลปศาสตร์ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 

ผศ.ดร.ชชัชยั คุม้ทวีพร   ประธานโครงการ 

ผศ.อารีลกัษณ์ สินธพพนัธุ ์                                                กรรมการ 



 

อาจารยน์ภาพร อศัวะรังษีกุล                                              กรรมการ 

อาจารยป์รารถนา โกเมน                                                    กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ประสานงาน    ผศ.อารีลกัษณ์ สินธพพนัธุ ์ เบอร์ตดิต่อ 02-9972200 ต่อ 1255 

                                                 โทรศัพท์มอืถือ   08 9155 8909 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

แบบประเมนิผลการจัดโครงการเสวนามนุษยศาสตร ์ประจ าปีการศกึษาที ่2/2564 



 

เรือ่ง  “ใหเ้ทา่กบัได”้ 
จัดโดย  ภาควชิามนุษยศาสตร ์วทิยาลยัศลิปศาสตร ์ มหาวทิยาลยัรังสติ 

วนัพฤหัสบดทีี ่ 10 มนีาคม พ.ศ. 2565    
การจัดเสวนาแบบออนไลน ์เวลา  12.00-15.00 น.   

…………………………… 

ค าชีแ้จง  โปรดเขยีนเครือ่งหมาย  /  ลงในชอ่งทีต่รงกับความคดิเห็นของทา่น  
     และโปรดแสดงความคดิเห็นลงในชอ่งค าถามแบบปลายเปิดเพือ่การปรับปรงุครัง้ตอ่ไป 

 

ตอนที ่ 1   ขอ้มูลท ัว่ไปของผูต้อบ 
เพศ  (   )  ชาย   (   )   หญงิ 
สถานภาพ (   )  ผูบ้รหิารและอาจารย ์ (   )   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ.....………………… 

(   )  นักศกึษา   ชัน้ปีที.่........คณะ..................................................    
 

ตอนที ่  2   ความพงึพอใจตอ่โครงการเสวนาฯ 
หมายเหต ุ คา่ระดบั 5 = มากทีส่ดุ,   4 = มาก,   3 = ปานกลาง,   2 = นอ้ย,   1 =  นอ้ยทีส่ดุ 
 

 

หวัขอ้ทีป่ระเมนิ 5 4  3 2   1 

  1. หัวขอ้การเสวนามคีวามน่าสนใจ          

  2. รูปแบบการจัดงานมคีวามสะดวกและเหมาะสม          

  3. การจัดเสวนาครัง้นี้ ท าใหท้า่นมทีัศนคตทิีด่ตีอ่ “การให”้ และมจีติสาธารณะ      

  4. ทา่นคดิวา่จะน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปใชป้ระโยชนใ์นการด าเนนิชวีติได ้          

  5. การจัดงานเสวนาทางวชิาการครัง้นี้มปีระโยชนต์อ่ทา่น          

 
ขอ้เสนอแนะอืน่ๆ……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
ขอขอบพระคณุทีท่า่นกรุณาใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชนเ์พือ่ใชใ้นการจัดกจิกรรมทางวชิาการครัง้ตอ่ๆ ไป 

                   

หมายเหตุ   มีการน าแบบประเมินน้ีไปจดัท าในรูปแบบของ Google Form 
            

   
สรุปผลแบบประเมนิความพงึพอใจ  

โครงการเสวนาวชิาการ “ให้เท่ากบัได้” 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถามปลายปิด ซ่ึงมีระดบัคะแนน ตั้งแต่ 1-5   พบว่า การจดั

โครงการคร้ังน้ีมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั  4.30 ซ่ึงผลการวิเคราะห์ขอ้มลูรายขอ้สรุปความคิดเห็นจากการตอบ
แบบสอบถามของผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ไดด้งัน้ี 
             

ข้อค าถาม ค่าเฉลีย่ 
1.  หวัขอ้การเสวนามีความเหมาะสมและน่าสนใจ 4.26 
2.  รูปแบบการจดังานมีความเหมาะสม 4.26 



 

3.  การจดัเสวนาคร้ังน้ี ท าใหท่้านมีทศันคติท่ีดีต่อ “การให”้ และมีจิตสาธารณะ 4.26 
4.  ท่านคิดว่าจะน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นการด าเนินชีวติได ้  4.32 
5.  การจดัเสวนาทางวิชาการฯ คร้ังน้ี มีประโยชนต่์อท่าน 4.06 
 

  
 
  
 
 

 
 

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
 

Google Form  แบบประเมินโครงการเสวนาฯ  “ใหเ้ท่ากบัได”้ 



 

 
 

 



 

โครงการเสวนามนุษยศาสตร์คร้ังที ่2 
 
ช่ือโครงการ   โครงการเสวนาทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ เร่ือง “จินตนาการกบัโอกาสสร้างสรรค์งาน

ในโลกคริปโตเคอเรนซ่ี” 
 
หลกัการและเหตุผล 

 
 การเปล่ียนแปลงที่มองเหน็ในปัจจุบันเป็นผลของพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการปฏวัิติดิจิทัล ที่ด าเนิน

มากว่า 5 ทศวรรษ ความเปล่ียนแปลงที่ค่อยเพ่ิมขนาดใหญ่ข้ึนเหมือน “บอลหิมะ” (Snow Ball) ท าให้เกิดการขยับปรับตัวในวงการ

ต่างๆ มีทั้งที่หดหายไป บ้างกเ็ติบโตข้ีน และมีทั้งที่เกิดข้ึนมาใหม่ เมื่อการเปล่ียนแปลงเชิงปริมาณด าเนินมาถึงจุดที่จะมีการเปล่ียนแปลงเชิง

คุณภาพ ท าให้เกิดการพลิกผัน (Disruption) เกิดข้ีนกับทุกองค์กรทางสังคม การเตรียมพร้อมเพ่ือก้าวไปให้ทันการเปล่ียนแปลงจึงเป็น

ความจ าเป็น  

 
 ภาควิชามนุษยศาสตร์เหน็ว่า การแสวงหาความรู้ที่เท่าทันการเปล่ียนแปลง เพ่ือเข้าใจกฎกติกาที่มากับเทคโนโลยีใหม่ รวมถึง

สถานการณ์ต่างๆ ที่ก าลังจะเกิดข้ีน เป็นเง่ือนไขจ าเป็นส าหรับนักศึกษาเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับอนาคต นอกจากนี้นักศึกษาจ าเป็นต้องมี 

“จินตนาการ” เพ่ือเช่ือมโยง ดัดแปลง ปรับเปล่ียน แก้ไขปัจจัยใหม่ๆ ในสถานการณ์ที่ไม่เคยพบ เพ่ือสร้างสรรค์ให้เป็นผลงานแห่ง

ความส าเรจ็ได้ 

 
 ภาควิชามนุษยศาสตร์พิจารณาว่า วิทยากรที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ และที่ส  าคัญที่สุดคือสามารถถ่ายทอดแรง

บันดาลให้กับนักศึกษาส าหรับภารกิจนี้ คือ คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา เจ้าของ/ผู้ก่อต้ัง Bitkub บริษัทสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์น (มีมูลค่า

บริษัทเกินกว่า 1 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ) และด้วยความสามารถ ความรู้ และการทุ่มเทท างานเพ่ือผลักดันให้สังคมไทยหลุดพ้นจากกับดัก

ประเทศรายได้ปานกลางโดยอาศัยเทคโนโลยีบลอ็กเชน ท าให้สภามหาวิทยาลัยรังสิตได้ประสาทปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิให้กับท่าน ใน

งานรับปริญญาที่ผ่านมา (พ.ศ.2565)   

 

 ภาควิชามนุษยศาสตร์หวังเป็นอย่างย่ิงว่า การเสวนาคร้ังนี้ ด้วยการใช้ระบบ Zoom และ Facebook Live จะท าให้

นักศึกษาและผู้สนใจที่เข้าร่วมการเสวนา จะมีความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง และมีจินตนาการ พร้อมที่จะสร้างสรรค์งานเพ่ือสังคมแห่งอนาคต 

ร่วมกับคุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา 

 
วตัถุประสงค ์

 การเสวนาทางวิชาการมุ่งให้เกิด 

1. นักศึกษาเข้าใจโลกอนาคต บออ็กเชน และคริปโตเคอเรนซี 

2. นักศึกษาเข้าใจลักษณะเฉพาะของกฎเกณฑ์ใหม่ที่เกิดจากบออ็กเชน และคริปโตเคอเรนซี 

3. นักศึกษาเข้าใจความส าคัญของการมีจินตนาการเพ่ือสร้างสรรค์งานตามลักษณะเฉพาะใหม่  

4. นักศึกษาได้รับแรงบันดาลใจส าหรับการด าเนินชีวิตในโลกคริปโตเคอเรนซี 

5. นักศึกษาสามารถน าความเข้าใจนี้ประยุกต์ใช้และวางแผนการศึกษาของตนเอง 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษา 200 คน บุคลากร 10 คน และผู้สนใจทั่วไป (นักศึกษา คนทั่วไปที่ดูบันทึกใน Facebook ภาควิชามนุษยศาสตร์) 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.  คณะกรรมการโครงการประชุมเพ่ือก าหนดหัวข้อการเสวนา (ได้ข้อสรุปคือ “จินตนาการกับโอกาสสร้างสรรค์งานในโลกคริปโตเคอเรนซ่ี”)  

2.  เสนอขออนุมัติจัดท าโครงการจากมหาวิทยาลัย (ด าเนินการแล้ว) 

3.  คณะกรรมการโครงการฯ ประชุมวางแผนและเตรียมการจัดเสวนา (ก าหนดวัน เวลา วิทยากร การประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา และ

บุคลากรภายในและภายนอกได้รับทราบ) 



 

4.  ด าเนินการจัดเสวนาทางวิชาการผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live ภาควิชามนุษยศาสตร์ เพ่ือความสะดวกในการจัดการ 

และการมีปฏสิัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับวิทยากร 

5.  สรุป  และประเมินผลโครงการเสวนาทางวิชาการ   

 

 
สถานทีจ่ดัการเสวนาทางวิชาการ 

ห้อง 3-417A อาคารประสิทธิรัตน์ (ตึก 3) วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (ด้วยการสนับสนุนของคณาจารย์และทีมนักเทคนิค) 

ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live ภาควิชามนุษยศาสตร์ 

 
วนัและเวลา 

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00-11.30 น. 

 
งบประมาณ 

 รายการ หน่วย จ านวนเงิน รวม (บาท) 

1 ค่าวิทยากร 1 3,000 3,000 

2 ค่างานธุรการ ค่าจ้าง และอ่ืนๆ   1.000 1.000 

 รวมเป็นเงิน   4,000 

 
ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 

1. นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และมีโลกทัศน์ใหม่เพ่ือเป็นทางเลือกของชีวิต 

2. นักศึกษาเข้าใจและเหน็โอกาสใหม่ๆ ในสังคมคริปโตเคอเรนซี 

3. นักศึกษาได้เรียนรู้โดยตรงจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์อันทรงคุณค่า 

4. นักศึกษาได้รับแรงบันดาลใจ และเหน็เครือข่ายส าหรับธุรกิจใหม่ 

5. บุคลากรและผู้สนใจได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของวิทยากร และแลกเปล่ียนความคิดเหน็ร่วมกัน 

 

 

 

 

โครงการเสวนาทางวิชาการ 

“จินตนาการกบัโอกาสสรา้งสรรคง์านในโลกคริปโตเคอเรนซ่ี” 

วนัเสารท่ี์ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00-11.30 น. 

(ถ่ายทอดสด ณ ห้อง 3-417A อาคารอุไรรัตน์ ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live ภาควิชา

มนุษยศาสตร์) 

ก าหนดการ 

9.00  ทมีงานเตรียมพร้อม ลงทะเบียน 

9.15 หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ กล่าวแนะน าและเปิดการเสวนา  

9.20 นศ. ชมคลิปประกอบ และพูดคุยความเปล่ียนแปลงของโลกอนิเตอร์เนต็ 



 

9.50 พัก รอสญัญาณถ่ายทอดจากวิทยากร 

10.00  เร่ิมการเสวนา “จินตนาการกบัโอกาสสร้างสรรค์งานในโลกคริปโตเคอเรนซ่ี” 

 คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา  

 เจ้าของ/ผู้ก่อตั้ง Bitkub บริษัทสตาร์ทอพัระดับยูนิคอร์น (มีมูลค่าบริษัทเกนิกว่า 1 พัน

ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) และ CEO ของอกี 5 บริษัทด้านบทิคอย์นและคริปโตเคอเรนซี 

 

11.15  ถาม-ตอบ 

 

11.30 หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ กล่าวปิดการเสวนา ขอบคุณวิทยากร และผู้เข้าร่วมการเสวนา 

 
 



 

 
 
 
 

แบบประเมนิผลการจัดโครงการเสวนามนุษยศาสตร ์ประจ าปีการศกึษาที ่2/2564 

เรือ่ง  “จนิตนาการกบัโอกาสสรา้งสรรคง์านในโลกครปิโตเคอเรนซี”่ 
จัดโดย  ภาควชิามนุษยศาสตร ์วทิยาลยัศลิปศาสตร ์ มหาวทิยาลยัรังสติ 

วนัเสารท์ี ่19 มนีาคม พ.ศ. 2565    
การจัดเสวนาแบบออนไลน ์เวลา  09.00-11.30 น.   

 

…………………………… 
 

ค าชีแ้จง  โปรดเขยีนเครือ่งหมาย  /  ลงในชอ่งทีต่รงกับความคดิเห็นของทา่น  
     และโปรดแสดงความคดิเห็นลงในชอ่งค าถามแบบปลายเปิดเพือ่การปรับปรงุครัง้ตอ่ไป 

 

ตอนที ่ 1   ขอ้มูลท ัว่ไปของผูต้อบ 
เพศ  (   )  ชาย   (   )   หญงิ 
สถานภาพ (   )  ผูบ้รหิารและอาจารย ์ (   )   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ.....………………… 

(   )  นักศกึษา   ชัน้ปีที.่........คณะ..................................................    
 

 



 

ตอนที ่  2   ความพงึพอใจตอ่โครงการเสวนาฯ 
หมายเหต ุ คา่ระดบั 5 = มากทีส่ดุ,   4 = มาก,   3 = ปานกลาง,   2 = นอ้ย,   1 =  นอ้ยทีส่ดุ 
 

 

หวัขอ้ทีป่ระเมนิ 5 4  3 2   1 

  1. หัวขอ้การเสวนามคีวามเหมาะสมและน่าสนใจ          

  2. การจัดงานผ่านระบบ Zoom และ Facebook มคีวามเหมาะสม          

  3. ระยะเวลาในการจัดงานมคีวามเหมาะสม      

  4. เนื้อหาและวธิกีารน าเสนอของทมีวทิยากรมคีวามเหมาะสม          

  5. การเปิดโอกาสใหซ้กัถามและแลกเปลีย่นความคดิเห็น          

  6. การจัดงานเสวนาทางวชิาการครัง้นีส้ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
         

 
ขอ้เสนอแนะอืน่ๆ……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ขอขอบพระคณุทีท่า่นกรุณาใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชนเ์พือ่ใชใ้นการจัดกจิกรรมทางวชิาการครัง้ตอ่ๆ ไป 

                   

 
แบบประเมินรูปแบบของ Google Form 

          



 

 
 



 

สรุปผลแบบประเมนิความพงึพอใจ  

โครงการเสวนาวชิาการ “จนิตนาการกับโอกาสสร้างสรรค์งานในโลกคริปโตเคอเรนซ่ี” 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถามปลายปิด ซ่ึงมีระดบัคะแนน ตั้งแต่ 1-5   พบว่า การจดั

โครงการคร้ังน้ีมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั  4.52 ซ่ึงผลการวิเคราะห์ขอ้มลูรายขอ้สรุปความคิดเห็นจากการตอบ
แบบสอบถามของผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ไดด้งัน้ี 
             

ข้อค าถาม ค่าเฉลีย่ 
1.  หวัขอ้การเสวนามีความเหมาะสมและน่าสนใจ 4.61 
2.  การจดังานผา่นระบบ Zoom และ Facebook มีความเหมาะสม 4.51 
3.  ระยะเวลาในการจดังานมคีวามเหมาะสม 4.31 
4.  เน้ือหาและวิธีการน าเสนอของทีมวิทยากรมีความเหมาะสม  4.60 
5.  การเปิดโอกาสใหซ้กัถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 4.49 
6.  การจดัเสวนาทางวิชาการคร้ังน้ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ 4.62 
7.  สรุปโดยภาพรวม 4.58 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Google Form  แบบประเมินโครงการเสวนาฯ  “จินตนาการกับโอกาสสร้างสรรค์งานในโลกคริปโตเคอเรนซ่ี” 



 

 

 
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
 

 
 



 

 

 
 



 

 
                                                                      ภาพกิจกรรมโครงการเสวนา
มนษุยศาสตร์ ครัง้ที่ 1เร่ือง  “ให้เท่ากบัได้” 

 
 



 

 
 
 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 

 
 
                                              ภาพกิจกรรมโครงการเสวนามนษุยศาสตร์ ครัง้ที่ 2เร่ือง  
“จินตนาการกบัโอกาสสร้างสรรค์งานในโลกคริปโตเคอเรนซี่” 
 



 

 
 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 


