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บทบรรณาธิการ

 ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และ 

เทคโนโลยีเหล่านั้นได้เข้ามามีอิทธิพลในพฤติกรรม เปลี่ยนแปลง 

รูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันของเราไปทีละน้อย  ๆ และเข้ามาม ี

อิทธิพลในทุก ๆ ด้่าน รวมถึงด้านการศึกษา 

 พฤติกรรมของผู้เรียนเปลี่ยนไป นักเรียน นักศึกษาใช้ 

อุปกรณ์ Mobile Smartphone Tablet มากขึ้น ทุกคนใช้งาน 

Internet ในการสืบค้นสิ่งต่าง ๆ ที่ตนสนใจ ได้ตลอดเวลา 

เมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้ แม้กระทั่งในชั้นเรียน  ในฐานะที่เป็นบุคลากรด้าน 

การศึกษาอย่างเราๆ ถ้านำความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษาและ 

เทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้เพื่อปรับรูปแบบการทำงาน การผลิต 

สื่อการสอน หรือเปลี่ยนรูปแบบการสอนให้เข้ากับพฤติกรรม 

ความสนใจของนักเรียนได้ ก็จะทำให้การเรียนการสอน หรือการทำ

งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ใน Multimedia e-News ฉบับนี้ มีเนื้อหาที่น่าสนใจ 

เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา คือเรื่อง การใช้ Application Socra-

tive ตอนที่ 2 ช่วยสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้ด้วยเมนู Spac-

eRace และอีกเรื่องหนึ่งคือ การใช้ Doctopus (Google Add-on)

ในการมอบหมายงานออนไลน์  ซึ่งทั้ง 2 เรื่อง มีความน่าสนใจมาก

 อีกเรื่องหนึ่งคือ การสร้าง SlideShow ด้วยโปรแกรม

Adobe photoshop lightroom ซึ่งเหมาะกับนักวิชาการโสต 

ทัศนศึกษาที่กำลังมองหาโปรแกรมสำหรับสร้าง SlideShow 

อย่างง่าย ๆ มีขั้นตอนกี่ขั้นตอนก็ได้ SlideShow ไปใช้งานได ้

ผู้จัดทำหวังว่าท่านผู้อ่านจะได้รับความรู้ และสนุกสนานเพลิดเพลิน 

ในการอ่าน Multimedia e-News ฉบับนี้ค่ะ

Editorial
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาศึกษา

ศุภลักษณ์  จุเครือ



 สวั สดี ค่ ะจากฉบับที่ แล้ ว เร า ได้  

แนะนำการใช้ Application Socrative 

ในการสร้างข้อสอบแบบออนไลน์   ด้วย 

อุปกรณ์ประเภท Mobileกัน ไปแล้ว  

ในวันนี้จะมาแนะนำการใช้งาน Appli-

cation Socrative  อีกรูปแบบหนึ่งคือ 

การใช้งานเมนู  Space race เพื่อใช้เพิ ่ม 

ความสนุกสนานในการเรียนการสอน เพื่อ 

สร้างบรรยากาศการเรียนรู ้ในห้องเรียน 

กันค่ะ

ขั้นตอนก่อนเปิดการทดสอบด้วย เมนู Space race 

 ผู้สอนต้องสร้างชุดข้อสอบไว้ก่อน (ขั้นตอนตั้งแต่การสมัครสมาชิกและการสร้างข้อสอบ 

ด้วย Application Socrative ให้ผู้สอนอ่านได้ที่ Multimedia e-News ฉบับเดือนมีนาคม 

2559 ) จากนั้น เริ่มเข้าสู่การใช้งานเมนู Space race  

1. ผู้สอน Login เข้า Socrative ด้วยคอมพิวเตอร์ www.Socrative.com หรืออุปกรณ์  

Mobile อื่น ๆ เช่น Tablet หรือ Smart Phone ก็ได้

 เมนู Space race ใน Application  

Socrative เป็นการแบ่งกลุ่มนักเรียนในชั้น 

เรียนออกเป็นทีมหรือกลุ่มย่อยๆ จากนั้น 

ก็ให้แต่ละทีมแข่งขันกันทำแบบทดสอบ 

ทีมใหนเสร็จก่อนทีมนั้นชนะ ซึ่งในระหว่าง 

ที่ทำแบบทดสอบ จะมีสเกลบอกว่าแต่ละทีม 

เป็นเช่นไร ทีมไหนนำ ทีมไหนตาม ถือเป็น 

การสร้างความสนุกสนานในการเรียนอีก 

แบบหนึ่ง

Login เข้าระบบ



2. คลิกที่ เมนู Space Race เพื่อตั้งค่า

3. แล้วเลือกชุดคำถามที่สร้างไว้ที่แถบ Select A Quiz 



3. แล้วเลือกชุดคำถามที่สร้างไว้ที่แถบ Select A Quiz 

จากนั้นเลือกจำนวนสมาชิก ว่าต้องการให้แต่ละทีมมีนักเรียนกี่คน ในช่อง NUMBER OF 

TEAMS



4.เลือกรูปแบบการจัดทีมว่าต้องการให้นักเรียนเป็นคนเลือกเอง (Student Select Teams) 

หรือว่า ให้โปรแกรมจัดการแบ่งกลุ่มให้แบบสุ่ม (Auto-assign Teams) 

5. เลือกรูปแบบสเกล บอกระดับคะแนนในขณะการแข่งขัน โดยแบ่งเป็นรูป Icon ต่าง ๆ  เช่น 

Rocket Bear Bee bicycle, Unicorn, Spaceship

จากนั้นกดปุ่ม Start เพื่อเริ่มเปิดห้องเพื่อทำแบบทดสอบ 



ขั้นตอนสำหรับนักเรียน เข้าระบบเพื่อทำแบบทดสอบ 

1. ถ้านักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้ไปเว็บไซต์ Socrative.com เลือก Student เพื่อทำการแข่งขัน 

หรือถ้าใช้Tablet หรือ SmartPhone ก็เข้าจาก Application Socrative จากนั้นใส่หมายเลข 

ห้องของครูผู้สอนลงไป

ใส่เลขห้องแล้วกด JOIN ROOM



นักเรียนใส่ชื่อนามสกุลของตนเองเข้าไป  แล้วกด Done 

จะเข้าสู่หน้าแบบทดสอบ เลือกคำตอบที่ถูกแล้วกด Summit Answer



สังเกตว่า นักเรียนแต่ละคนจะมีแถบสีีด้านบนไม่เหมือนกัน และเมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบที่ 

หน้าจอของผู้สอนจะมีระดับสเกลคะแนนนของแต่ละทีมขึ้นมา

เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้ว กดปุ่ม Log out 



เมื่อหมดเวลาที่กำหนด ครูก็สั่งปิด การแข่งขันโดยกดปุ่ม Finish 

ถ้าต้องการดูผลการทดสอบ กดปุ่ม Get Report 



หรือถ้าต้องการดูแบบ สรุปย่อยของแต่ละคนเลือก View Chart

ถ้าต้องการโหลดผลการสอบลงเครื่องคอมพิวเตอร์ กดปุ่ม Report แล้วกด Download



ภาพตัวอย่างแสดงไฟล์ excel แสดงผลการสอบของนักเรียน

เสร็จสิ้นขั้นตอน

http://help.socrative.com/article/run-a-space-race/



 Doctopus เป็น Add-on ตัวหนึ่งของ Google ที่ช่วยสร้างระบบการส่งงานหรือเอกสาร 

ข้อมูลต่าง ๆ  ไปยังผู้เรียน  ทำให้อาจารย์ผู้สอนสามารถมอบหมายงาน หรือสั่งการบ้านให้นักเรียน 

ทำเป็นรายบุคคล หรือแบ่งกลุ่มเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้ โดยผู้สอนสั่งงานออนไลน์ผ่าน 

Google drive และเมื่อนักเรียนส่งงานผู้สอนก็สามารถตรวจความถูกต้องของการบ้านได้ทันที

สิ่งที่จะต้องเตรียมก่อนการมอบหมายงาน หรือวสั่งการบ้านออนไลน์ด้วย Doctopus ได้แก่

ขั้นตอนผู้สอนสั่งการบ้านผู้เรียนมีดังนี้

 1. ผู้สอนเข้ามาที่ https://www.google.co.th/intl/th/about/products/ เลือก  

spreadsheet

1. ผู้สอนต้องมีอีเมลล์ของ Google คือมี  Gmail ก่อน สมัครที่  https://mail.google.com

2. ผู้สอนจะต้องมี ชื่ออีเมล์ ของผู้เรียนที่เรียนทั้งหมดเพื่อมอบหมายงานได้

3. ไฟล์งาน หรือการบ้านที่ผู้สอนต้องการสั่งงาน โดยอาจจอยู่ในรูปแบบไฟล์ Google Docs 

        ( Docs, spreadsheet, presentation, drawing) หรือเป็น Folder งานเลยก็ได้



2. ถ้ามีรายชื่อนักศึกษา ในรูปแบบ spreadsheet อยู่แล้วก็เปิดได้เลย หรือถ้าไม่มีก็คลิก 

สร้าง spreadsheet ใหม่ โดยคลิกที่เครื่องหมาย + ด้านล่าง 

3. คลิกที่เมนู ส่วนเสริม แล้วเลือกดาวน์โหลดส่วนเสริม จะเข้าหน้าให้เราค้นหาส่วนเสริม 

ที่ต้องการ จากนั้นพิมพ์ชื่อ Doctopus ในช่องค้นหา



จากนั้นกดปุ่ม + ฟรี เพื่อดาวน์โหลด

คลิกอนุญาต แล้วจะหน้าจอจะแสดงดังรูป

4. ที่เมนูด้านข้าง จะมีให้ผู้สอนเลือกรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ แต่ถ้ายังไม่มีรายชื่อ 

ให้เลือก Distribute Drive Resources to roster



5. เลือก Build a New Roster (Roster คือรายชื่อของนักเรียนที่เรียนวิชานี้)

6. เลือก On this Sheet ( เพื่อสร้างลิสรายชื่ออีเมลล์ของนักศึกษาใหม่)

7. คลิกปุ่มสีแดง Create Roster จะปรากฏหน้าให้เราใส่ชื่อ นามสกุล นักศึกษา โดยจะ 

ต้องเป็นอีเมลล์ที่สามารถใช้ Google App ได้ เช่น Gmail



8. พิมพ์รายชื่อนักเรียน และอีเมลล์ จากนั้น ตั้งชื่อรายวิชา เช่น Test Doctopus 02

9. เลือกคลิกถูกที่ด้านหน้าคำว่า Create Class Folder จะปรากฏ รายละเอียดโฟลเดอร์ต่าง ๆ 

ที่โปรแกรมสร้างขึ้นมาให้ 

Teacher คือ โฟลเดอร์ของผู้สอนที่สามารถเก็บไฟล์ที่ใช้ในการสอนได้ ผู้สอนดูได้คนเดียว

Class  Edits  คือ  โฟลเดอร์ของทั้งชั้นเรียนนักเรียนทุกคนสามารถเข้ามาแก้ไขได้

Class View  คือ โฟลเดอร์ของทั้งชั้นเรียนนักเรียนทุกคนดูได้แต่ ไม่สามารถแก้ไขได้

Students คือ โฟลเดอร์ของนักเรียนแต่ละคนในชั้นเรียน  เป็นที่เก็บไฟล์งานที่ส่งมาให้ผู้สอน 

โดยนักเรียนสามารถจัดการแก้ไขไฟล์ได้  แตน่ักเรียนคนอื่น ๆ ดูไม่ได้



10. จากนั้นกดปุ่ม Save Roster and Continue รอสักครู่ จะเข้าสู่หน้าจอดังภาพ ให้ตั้งค่า 

รูปแบบการ แชร์ไฟล์ โดยมีให้เลือก 3 แบบคือ

individual - all the same คือ ผู้เรียนทุกคนได้การบ้านเดียวกันทั้งหมด (งานเดี่ยวหัวข้อ

เดียวกันทั้งห้อง)

individual – differentiated  คือ ผู้เรียนแต่ละคนได้การบ้านต่างกัน (งานเดี่ยวแต่ละคน

หัวข้อการบ้านต่างกัน)

project groups คือ ให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่มย่อย

whole class คือ ให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่มทั้งห้องเรียนทำงานร่วมกัน



11. แล้วกำหนดค่าต่าง ๆ  Co-teachers คือ อีเมลล์ของผู้ช่วยสอน หรือผู้ช่วยตรวจงานที่นักเรียน 

ส่งมา (ในกรณีที่ผู้สอนมีผู้ช่วย) จากนั้นกดปุ่ม Save and Continue 

จากนั้นเลือก Select Template file or folder

แต่ถ้าผู้สอนไม่สามารถคลิกได้ แสดงว่าท่านยังไม่ได้มีไฟล์เอกสาร ไฟล์งานอยู่ในโฟลเดอร์ที่

เก็บเอกสารของผู้สอน ดังนั้นผู้สอนจะต้องอัพโหลดไฟล์์ใบงาน หรือการบ้านที่ต้องการส่งให้ 

นักเรียนทำนั่นเองเข้าไปใน Google Drive ของท่านเสียก่อน



12. ตัวอย่างวิธีการอัพโหลดใบงานเข้า Google Drive ให้ผู้สอน Login เข้า Gmail จากนั้นเลือก 

Google drive

13. ตัวอย่างวิธีการอัพโหลดใบงานเข้า Google Drive ให้ผู้สอน Login เข้า Gmail จากนั้นเลือก 

Google drive พอคลิกเข้าไป ผู้สอนจะพบโฟลเดอร์ย่อยต่าง ๆ 

14. ให้คลิกที่โฟลเดอร์ Teacher –Test Doctopus02 (เป็นโฟลเดอร์ช่วยเก็บไฟล์ของผู้สอน

ทั้งหมด ก่อนส่งต่อให้ผู้เรียน) เมื่อเข้ามาจะพบไฟล์เดิมที่มีถ้าต้องการเพิ่มใบงานหรือเอกสารที่

สร้างไว้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ให้คลิกขวาเลือกอัพโหลดไฟล์



เลือกไฟล์งานที่ต้องการ แล้วกด OPEN



15. เมื่อมีไฟล์งานในโฟลเดอร์ Teacher แล้ว จึงสามารถส่งงานให้ผู้เรียนได้ การส่งไฟล์งาน

(มาที่ไฟล์ List รายชื่อนักศึกษาที่เราสร้างไว้) เลือก Select Template file or folder

แล้วเลือกใบงานที่ต้องการ

กด Save and Continue



16. จากนั้นเลือกปุ่ม Create new Folder เพื่อให้โปรแกรมสร้างที่เก็บไฟล์ของนักศึกษาแยก 

ต่างหากตามหัวข้อแบบฝึกหัดที่เราส่งไป

17. คลิกที่ช่อง Send sharing notification to authors เพื่อให้มีอีเมล์ไปเตือนนักเรียน 

ว่าผู้สอนสั่งงาน  กด Save and Continue แล้วกด Run copy and Share



เมื่อส่งเรียบร้อย เมื่อนักเรียนทำการบ้านส่งมาให้ผู้สอนทราบทันที

ขั้นตอนการทำงานผู้เรียนเมื่อได้รับไฟล์งาน

1. ผู้เรียนLoginเข้าอีเมลล์ของตนเองจะพบว่ามีอีเมลล์ของผู้สอนส่งมา จากนั้นเปิดอีเมลล์



จะเห็นใบงานที่ผู้สอนส่งมา และนักเรียนสามารถทำแบบทดสอบหรือใบงานได้ทันที

จากนั้นเลือกเปิดด้วย google doc จากนั้นผู้เรียนก็ทำใบงาน จนเสร็จ เมื่อเสร็จแล้ว กดปุ่ม 

Share  (โปรแกรมจะ Save อัตโนมัติ)

กด เสร็จสิ้น และปิดหน้าจอไป



เมื่อผู้เรียนทำการบ้านเสร็จแล้ว ไฟล์งานดังกล่าวจะเข้ามาที่ โฟลเดอร์ของ Google drive 

ของผู้สอนอัตโนมัติ

 เมื่อผู้สอนส่งแบบทดสอบหรือใบงานแล้วผู้สอนจะต้องกำหนดระยะเวลาในการทำงาน 

ถ้าเกินระยะเวลาที่กำหนดแล้วผู้เรียนจะไม่สามารถแก้ไขงานได้อีก การปิดรับงานมีขั้นตอนดังนี้

1. ผู้สอนต้องเข้ามาในสเปรดชีท รายชื่อนักเรียน แล้วเลือกส่วนเสริม Doctopus > Open

เมือ่ผูส้อนคลกิทีโ่ฟลเดอรช์ือ่ของผูเ้รยีน จะพบวา่มไีฟลก์ารบา้นสง่มา ผูส้อนดบัเบลิคลกิ เพือ่ตรวจ 

หรือ แสดงความเห็นกลับไปยังนักเรียนได้ต่าง ๆ ได้

ขั้นตอนการปิดรับไฟล์การบ้าน (หมดเวลาส่งงาน)



2. เลือก Embrago docs for Grading    แล้วกด Run   เมื่อกดแล้ว นักเรียนจะไม่สามารถ

แก้ไขงานได้อีก และการตรวจ ผู้สอนก็ใส่คะแนนที่นักเรียนได้

3. เมื่อให้คะแนนนักเรียนแล้ว ก็สามารถกด Send Feedback email เพื่อส่งอีเมลล์ไปยัง

นักเรียนให้ทราบผลคะแนน



 Adobe photoshop lightroom  เป็นโปรแกรมที่ช่วยจัดการภาพถ่ายสำหรับช่างภาพ 

ซึ่งสามารถช่วยจัดการภาพได้คราวละมากๆในเวลาอันรวดเร็ว มีฟังก์ชั่นการทำงานหลาย 

รูปแบบ ทั้งการปรับปรุงแสงเงา สีสัน แก้ไขทีสีต่างๆ  และนอกจากนี้ยังนำภาพถ่ายมาสร้าง  

Presentattion หรือ SlideShow เพิ่มเสียงดนตรีประกอบ ได้ด้วย ซึ่งขั้นตอนการทำงาน 

ไม่ยากมากนัก โดยสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนสร้าง SlideShow ได้แก่ ภาพประกอบหรือภาพถ่าย 

เพลงประกอบ และข้อความ บรรยายภาพ (ถ้ามี)

ขั้นตอนการทำงานมีดังนี้

1. เปิดโปรแกรม Adobe photoshop lightroom  แล้ว Import ภาพที่เตรียมไว้เข้ามาใช้งาน 

โดยไปที่ File > Import Photo and Video เลือกโฟลเดอร์ภาพ แล้วกด Import 



จากนั้นเลือกโฟลเดอร์รูปภาพที่ต้องการใช้ คลิกถูกเลือกรูปที่ต้องการ

2. คลิก เครื่องหมาย + ด้านบนพาเนล Collection เพื่อสร้าง Collectionขึ้นมาเพื่อใช้เก็บ 

รูปที่เลือก 



 เลือก Create Collection แล้วตั้งชื่อ งาน เช่น Mahidol Presentation แล้วกดปุ่ม 

Create จะเกิด Collection Mahidol Present ขึ้นมา ในพาเนล Collection  และบอกว่า 

Collection มีภาพอยู่กี่ภาพ



3. คลิกที่โมดูล Slide show ส่วนประกอบของโมดูล Slide show มีดังนี้

ส่วนประกอบในหน้า SlideShow มีดังนี้ 

1. แถบ โมดูล การทำงาน

2. พาเนลต่าง ๆ ที่ช่วยในการตกแต่ง Presentation

3. Template คือหน้าต่างที่ใช้เลือกรูปแบบ Template ให้ Presentation 

4. พื้นที่การทำงาน ดูขนาดและตำแน่งของภาพที่แสดงบน Presentation

5. แถบคำสั่ง เล่น หยุด ฯลฯ SlideShow ที่สร้างขึ้น

6. แถบ Film Strip แสดงภาพที่มีใน Presentation โดยเรียงตามลำดับก่อนหลัง ซึ่งเราสามารถ 

สลับลำดับลบภาพที่ไม่ต้องการออกได้

ให้คลิกถูกที่ พาเนล Stroke border โดยสามาระเลือกสีเส้นขอบ และความหนา 

ของเส้นขอบได้

การใส่เส้นกรอบ (Stroke) ให้ภาพใน SlideShow



ให้คลิกถูกที่ พาเนล Cast Shadow แล้วปรับรูปแบบตามต้องการ เช่น ความเข้มจาง 

ของเงา (Opacity)  ทิศทางของเงา (Angle)

การใส่เงา (Cast Shadow) ให้ภาพใน SlideShow



พาเนล Overlay เป็นพาเนลที่ใช้สำหรับใส่ข้อความ โลโก้ หรือภาพลายน้ำ(watermark) 

ลงในทุกภาพ โดยจัดวางในตำเหน่งเดียวกันทุกภาพทำดังนี้

1. คลิกที่รูปที่ต้องการ ตรงแถบ FilmStrip ด้านล่างแล้วคลิกถูกที่ ช่อง Identity Plate

2. คลิกที่ข้อความ ที่พาเนล overlay แล้วเลือก Edit

การใส่ความลงในทุกภาพ (Overlay) ที่อยู่ใน SlideShow



3. พิมพ์ข้อความที่ต้องการ เลือก Font และ ขนาด Font  เลือกสีที่ต้องการ จากนั้นกด OK 

จากนั้นปรับตำแหน่ง  ปรับขนาด (Scale) และความซีดจางของข้อความ (Opacity)



ที่พาเนล  Back up เป็นพาเนลที่ใช้สำหรับใส่พื้นหลัง หรือภาพ  Background ด้านหลังของ 

ภาพ Presentation  โดยสามารถกำหนดได้ว่าต้องการเป็นสีพื้นหรือ ภาพถ่ายก็ได้

ถ้าต้องการเป็นสีให้คลิกที่รูปที่ต้องการที่ FilmStrip ด้านล่างแล้วคลิก ถูก ที่พาเนล 

background image

การสีและใส่ภาพ (Backup) พื้นหลัง  SlideShow

ถ้าต้องการให้พื้นหลังเป็นภาพถ่ายคลิกที่ภาพที่ต้องการใช้เป็นพื้นหลังที่ FilmStrip ไปวาง

ที่ช่อง Background Image



แต่ถ้าต้องการให้พื้นหลังเป็นสี พื้นสีใดสีหนึ่งให้ยกเลิก Background Image แล้วคลิก 

ถูกที่ช่อง Background Color แล้วกำหนดสีที่ต้องการแทน

การใส่เสียงเพลงให้ดูที่แถบพาแนล play back จากนั้นเลือกถูกที่ Audio

คลิก select music เลือกเพลงที่ต้องการล้วกด open แล้วปรับค่าต่าง ๆ

การใส่ดนตรีประกอบ SlideShow





การ Export Presentation เราสามารถเลือกได้ 2 แบบ คือจะ Export เป็นไฟล์ VDO 

หรือ PDF โดยคลิกที่ปุ่ม  ด้านล่าง พาเนล Collection ก็จะได้ไฟล์ไปใช้งานทันที

การ Export  SlideShow



ติดตามชมรายการต่าง ๆ ในระบบ High-definition (HD) ได้ที่

https://iptv.mahidol.ac.th/

ตารางการถ่ายทอดสด IPTV
ประจำเดือนพฤษภาคม

ถ่ายทอดสดงาน “Excellence in outcome-based-Education for 

globally complete graduates” จัดโดย..กองบริหารการศึกษา

เวลา 9.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดจากสำนักงานอธิการบดี

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559

วันที่ 4 พฤษภาคม2559

เวลา 9.00-11.00 น. ถ่ายทอดสดจากลานกิจกรรมชั้น 1 
หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ่ายทอดสด ธรรมเทศนาในโครงการ “ Format จิต Delete อารมณ์ ” ครั้งที่ ๓๐ 

เรื่อง “ความรู้คู่คุณธรรมนำพาสุข”

บรรยายธรรมโดย พระธรรมวิทยากร วัดพระราม9

วันที่ 11 พฤษภาคม2559

เวลา 14.00-16.00 น. ถ่ายทอดสดจากห้องบรรยาย 3A01 
อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A

ถ่ายทอดสด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านแพทยศาสตรศึกษา 

ในหัวข้อ “Learning Climate in the Clinical Environment

บรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียนแพทย์”

จัดโดย...คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วันที่ 19 พฤษภาคม2559

เวลา 9.00-16.00 น. ถ่ายทอดสดจากสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

ถ่ายทอดสด การประชุมวิชาการประจำปี 2559

“System Biosciences: Frontiers in Integrative Research

จัดโดย...สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

วันที่ 25 พฤษภาคม2559

เวลา 13.00-15.00 น. ถ่ายทอดสดจากคณะสาธารณสุขศาสตร์

ถ่ายทอดสดการบรรยายธรรมในโครงการ

“สร้างพลังให้กับชีวิต...ด้วยวิธีคิดแบบบวก ๆ”

บรรยายธรรมโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต 

จัดโดย...คณะสาธารณสุขศาสตร์
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