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ค ำน ำ 

  รายงานผลการด าเนินงาน โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือการเรียนรู้        
หลักสูตร เทคนิคการถ่ายภาพ โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีทักษะและความสามารถในถ่ายภาพ รวมถึงการใช้กล้อง เลนส์ และอุปกรณ์ที่
ถ่ายภาพได้อย่างถูกวิธี เพ่ือพัฒนาไปสู่การเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการ
ท างานได้อย่างมีคุณภาพ โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่  25 - 29 มิถุนายน 2555 ณ ห้องสตูดิโอ อาคาร 3 (ตึกการ
โรงแรม)  ชั้น 3 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  มีผู้เข้าอบรมรวม 14 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สิ้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 
37,340 บาท  

  ผลการประเมินโครงการพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจ านวน 14 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 100 มีความเห็นว่า มีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด คือ 4.79 คิดเป็น  
ร้อยละ 95.71 ความพึงพอใจด้านวิทยากรโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.43  
หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.57 คิดเป็น ร้อยละ 91.43 และ
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.40    
คิดเป็นร้อยละ 88.10 จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด          
มีค่าเฉลี่ย 4.65 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.86 โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้การใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

  กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา    
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มิถุนายน 2555 
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โครงการงบรายจ่ายอ่ืน เงินงบประมาณ ประจ าปี 2555 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร เทคนิคการถ่ายภาพ 
ลักษณะโครงการ 
       (    )  1.1   การส่งเสริม  ความตระหนัก  ปลูกฝังจิตส านึก 
       (    )  1.2   การสืบสาน  การพัฒนา  การอนุรักษ์ 
       (  / )  1.3   การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การประชุม  การสัมมนา 
       (    )  1.4   การจัดนิทรรศการ 
       (    )  1.5   การศึกษา  การศึกษาดูงาน 
       (    )  1.6   อ่ืน ๆ     

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่  
(  / )  1.1  บูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวม 
(    )  1.2  สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
(  / )  1.3  บริหารจัดการเชิงรุก 
(    )  1.4  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า (พัฒนานักศึกษา บัณฑิต และ 
  ร่วมมือกับศิษย์เก่า) 
(  / )  1.5  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
(    )  1.6  ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(    )  1.7  สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
(    )  1.8  พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ เชิงบูรณาการ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
(  / )  1.9  เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 
 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งบยุทธศาสตร์) 

            ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จ านวน 14 คน)  
            มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน คือ 
            -    การเรียนการสอนวิชา.............................................................................................  
                  ............................................................................................................. .................. 
            -    การวิจัย เรื่อง...........................................................................................................  
                  .............................................................................. .................................................. 
            -    การบริการวิชาการ เรื่อง..........................................................................................  
                 ................................................................................................................................ 
            ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย.........(หลักฐานประกอบ อาทิ ความต้องการของภาครัฐ  
            เอกชน ชุมชน ภาคประชาชน เป็นต้น)...................................................................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หัวหน้าโครงการ       นายเพชร  สายเสน  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนา

บุคลากร มุ่งเน้นที่จะพัฒนาสมรรถนะ ความรุ้ และทักษะให้เป็นมืออาชีพ โดยเห็นว่า การถ่ายภาพถือเป็นทักษะ
อย่างหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการท างาน เพ่ือน ามาประกอบเรื่องราวเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบ แต่การ
ถ่ายภาพให้ได้ภาพถ่ายที่ดีได้นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความทันสมัยของอุปกรณ์เพียงอย่างเดียว เพราะหากมีอุปกรณ์
ร า ค า แ พ ง แ ต่ ก ลั บ ใ ช้ ไ ด้ ไ ม่ เ ต็ ม ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ  ซึ่ ง จ ะท า ใ ห้ สิ้ น เ ป ลื อ ง ไ ป โ ด ย เ ป ล่ า ป ร ะ โ ย ช น์ 
ดังนั้นเราจึงต้องมีการศึกษาการใช้กล้อง เลนส์ และอุปกรณ์ที่ ใช้ในการถ่ายภาพให้ถูกวิธี แล้วจึงพัฒนาไปสู่การ
เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆ และการจัดองค์ประกอบภาพ เพ่ือเป็นเส้นทางก้าวไปสู่การเป็นนัก
ถ่ายภาพที่ดี มีคุณภาพ 

  
ดังนั้น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดโครงการอบรม “เทคนิคการถ่ายภาพ” ขึ้น 

เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านการถ่ายภาพให้กับบุคลากร เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการท างานต่อไป อีก
ทั้งยังจะสามารถพัฒนาคุณภาพของงานในมหาวิทยาลัยได้ 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม รู้จักการใช้กล้อง เลนส์ และอุปกรณ์การถ่ายภาพได้อย่างถูกวิธี  
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในการจัดองค์ประกอบภาพในการถ่ายภาพได้อย่าง 
    ถูกต้อง และรู้จักใช้เทคนิคการถ่ายภาพพ้ืนฐานแบบต่าง ๆ ได ้
3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน 
    ในวิชาชีพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผลิตสื่อ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน   14  คน 
2. วิทยากรจากหน่วยงานภายนอก          จ านวน     1  คน 

 
สถานที่ฝึกอบรม 

ห้องมินิ สตูดิโอ  อาคาร 3  (ตึกการโรงแรม)  ชั้น 2  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
(ศูนย์พณิชยการพระนคร)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง  อาคาร 3  (ตึกการโรงแรม)  ชั้น 4 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
(ศูนย์พณิชยการพระนคร)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ออกทริปถ่ายภาพนอกสถานที ่ณ ตลาดนางเลิ้ง หรือสถานที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 
 ระหว่างวันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2555 จ านวน  5 วัน  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

 

กิจกรรม 
ปี 2555 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. ประชุมวางแผน             

2. จัดท าโครงการ             

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

4. ด าเนินโครงการ             

5. ประเมินผลโครงการ             

6. ติดตามการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

            

 
งบประมาณ      37,340 บาท      (สามหม่ืนเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ  ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบรายจ่ายอื่นค่าใช้จ่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา   โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย   
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
 

1. ค่าตอบแทน  18,000  บาท   
ค่าตอบแทนวิทยากรวันละ 3,600 บาท จ านวน  5 วัน 18,000   บาท 
(1 คน x 6 ชม x 600 บาท )  

2. ค่าใช้สอย      15,000 บาท   
ค่าอาหารว่าง             750 บาท จ านวน  5 วัน   3,750   บาท 
(15 คน x 2 มื้อ x 25 บาท) 
ค่าอาหารกลางวัน           2,250 บาท จ านวน  5 วัน 11,250   บาท 
(15 คน x 1 มื้อ x 150 บาท)  

  3. ค่าวัสดุ    4,340 บาท   

รวมทั้งสิ้น    37,340  บาท      (สามหม่ืนเจ็ดพันสามร้อยส่ีสิบบาทถ้วน)  
หมายเหตุ  :  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
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หลักสูตร เทคนิคการถ่ายภาพ 

 

วัน/เวลา 08:30-10:00 10:30-12:00 12:00-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 

วันที่25
มิถุนายน 
2555 

พื้นฐาน 
การใช้กล้องและการ

ใช้งานต่างๆ 

พื้นฐาน 
การใช้กล้องและการ

ใช้งานต่างๆ 

 
 

 
 

 
 
 

พักกลางวัน 

พื้นฐาน 
การใช้กล้องและการ

ใช้งานต่างๆ 

พื้นฐาน 
การใช้กล้องและการ

ใช้งานต่างๆ 

วันที่26
มิถุนายน 
2555 

พื้นฐาน 
การใช้แฟลช 

พื้นฐาน 
การใช้แฟลช 

พื้นฐาน 
การใช้แฟลช 

พื้นฐาน 
การใช้แฟลช 

วันที่27
มิถุนายน 
2555 

ออกทริป 
ถ่ายภาพ 

นอกสถานท่ี 

ออกทริป 
ถ่ายภาพ 

 นอกสถานท่ี 

ออกทริป 
ถ่ายภาพ  

นอกสถานท่ี 

ออกทริป 
ถ่ายภาพ  

นอกสถานท่ี 
วันที่28
มิถุนายน 
2555 

เทคนิค 

การถ่ายภาพ 

ในสตูดิโอ 

เทคนิค 

การถ่ายภาพ 

ในสตูดิโอ 

เทคนิค 

การถ่ายภาพ 

ในสตูดิโอ 

เทคนิค 

การถ่ายภาพ 

ในสตูดิโอ 

วันที่29
มิถุนายน 
2555 

เทคนิค 

การถ่ายภาพ 

ในสตูดิโอ 

เทคนิค 

การถ่ายภาพ 

ในสตูดิโอ 

เทคนิค 

การถ่ายภาพ 

ในสตูดิโอ 

เทคนิค 

การถ่ายภาพ 

ในสตูดิโอ 
 
วันที่ 25 มิถุนายน 2555 

พื้นฐานการใช้กล้อง 
1. ท าความรู้จักกับการถ่ายภาพหรือศิลปะการถ่ายภาพ และประวัติความเป็นมา  
2. ท าความรู้จักกับเครื่องมือการถ่ายภาพ ตั้งแต่แบบเริ่มต้นจนถึงระดับลึกซ้ึง  
- การท างานของกล้อง เมนู ฟังก์ชั่นและการใช้งาน 
- เลนส์และการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการถ่ายภาพในแบบต่างๆ 
- อุปกรณ์ในการถ่ายภาพและการใช้งาน 
- การถ่ายเป็นไฟล์ Raw file 
3. ท าความรู้จักกับโหมดการถ่ายภาพ ( Exposure mode ) P , Tv, Av , M และ B 
- ท าความรู้จักกับ ค่าแสง ( EV : Exposure Value ) 
- เรียนรู้และท าความเข้าใจกับตัวแปรที่ใช้ในการควบคุมแสง Shutter speed ความเร็วชัตเตอร์ , 
Aperture รูรับแสง และ ISO ค่ามาตรฐานความไวแสงของฟิล์มหรือ Image Cencor 
- การใช้งานปุ่มเช็คชัดลึก ( Preview Botton ) หาค่ารูรับแสงเพ่ือให้ได้ระยะชัดครอบคลุมในพ้ืนที่ที่เรา
ต้องการ  
- การเลือกใช้ค่ารูรับแสงเพ่ือสร้างเอ็ฟเฟค หรือเพ่ือเน้นจุดเด่นของภาพ  
- ค่ารูรับแสงมีผลต่อความอ่ิมสีและมิติในภาพอย่างไร  
4. เรียนรู้การวัดแสง ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับลึกซึ้ง  
- ระบบวัดแสงท างานอย่างไร 
- ขั้นตอนในการวัดแสง และการล็อคค่าแสง ( AE-L )  
- การมองหาพ้ืนที่การวัดแสงเพ่ือให้ได้แสงเงาอย่างที่ใจต้องการ  
- การเลือกใช้ระบบวัดแสงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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- การวัดแสงในที่แสงน้อย อาทิเช่น ในตัวอาคาร และภาพดวงอาทิตย์ขึ้นหรือตก 
- การวัดแสงเมื่อถ่ายภาพบุคคล( Portrait ) 
5. เรียนรู้การควบคุมสีสัน 
- ท าความรู้จักกับ Color Space (sRGB และAdobeRGB ) พร้อมการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภท  
  ของภาพ  
- ท าความรู้จัก Picture Style ( Picture Control ) ในรูปแบบต่าง เช่น Standard , Neutral ,  
  Faitful , Portrait , Landscape , Vivid และ Monochrome  
- การเลือกใช้ Picture Style ( Picture Control ) เพ่ือให้ภาพมีสีสันและลักษณะตรงตามความ 
  ต้องการ  
- การปรับ Parameter (Sharpening , Contrast , Brightness , Saturation , Color tone และ  
  Hue)เพ่ือให้ได้สีสันและน้ าหนักแสงเงาอย่างที่ต้องการ  
- ท าความรู้จักกับ White Balance แบบละเอียด ( Daylight , Tungsten , fluorescent , Cloudy ,  
  Shade และ Color temperature : K )  
- ทริคและเทคนิคการเลือกใช้ White Balance เพ่ือความถูกต้องของสีสันและเพ่ือการสร้างสรรค์ตาม 
  จินตนาการ 
- การควบคุมสีมีผลต่อการวัดแสงอย่างไร  
6. การโฟกัส หรือการปรับระยะชัด  
- การท างานของระบบ Auto focus( AF-A หรือ AI Focus , AF-S หรือ ONE SHOTและ AF-C หรือ  
  AI Servo )  
- การเลือกใช้การโฟกัสให้เหมาะสมกับลักษณะของภาพถ่าย 
- เทคนิคการโฟกัสแบบ Manual 
- การโฟกัสมีผลต่อมิติภาพอย่างไร  
- เราสมควรโฟกัสตรงไหนของภาพในแต่ละแบบ  
7. การน าเสนอเทคนิคต่างๆ(ขั้นพื้นฐาน)  
- การจัดวางองค์ประกอบภาพ Composition  
- เทคนิคการบริหารพ้ืนที่และต าแหน่งของวัตถุในภาพให้ดูดีและน่าสนใจ  
- เทคนิคการจัดการกับ Perspective เพ่ือสร้างเสน่ห์ให้กับภาพ 
- เทคนิคการถ่ายภาพแบบต่างๆ 
- การโพรเซสไฟล์ 
 

วันที่ 26 มิถุนายน 2555 
Flash Introduciton พื้นฐานการใช้แฟลช  
- ประโยชน์ของการใช้แฟลช (External Flash) ในการถ่ายรูป  
- Flash Guide Number (GN)  
1. ระบบการท างานของแฟลช TTL/TTL-BL/ETTL  
- การท างานของ TTL  
- ETTL ในแฟลช Canon  
2. High Speed Sync Flash และ การ Fill Flash ในตอนกลางวัน  
- Flash Shutter Speed / Flash Sync Speed  
- High speed Sync Flash  



โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  2555  ส านักวิทยบริการฯ                                                     6 
 

3. การชดเชย Flash และ Bounce Flash  
- การชดเชยแสง และ การชดเชยแฟลช  
- การตรวจสอบภาพด้วย Histrogram  
- การถ่ายแฟลชถ่าย Macro  
- Bounce Flash  
- การใช้ประยุกต์ใช้แฟลชกับแสงธรรมชาติ  
 4. Manual Flash  
- การใช้งาน Manual Flash  
- FV Lock (Flash Value Lock) / FEL (Flash Exposure Lock)  
5. แฟลชยามเย็น และ Wireless Flash  
- Slow Sync Flash  
- การใช้งาน Wireless Flash ส าหรับ Cannon  
- การประยุกต์ใช้แฟลชในการถ่ายสินค้า ภาพในอาคาร  
- การใช้แฟลชเก็บภาพบรรยากาศยามเย็น และกลางคืน  
- เทคนิคการใช้แฟลชในการสร้างสรรค์ภาพ  
6. Stroboscopic Flash / Repeat Flash  

 - การใช้งาน Stroboscopic Flash 
 
วันที่ 27 มิถุนายน 2555 

การออกทริปถ่ายภาพ นอกสถานที่ 
- แนะน าหลักการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบภาพประเภทต่างๆ  
- การปรับ Set up กล้อง 
- เทคนิคการถ่ายภาพแบบต่างๆให้ดูน่าสนใจ และมุมมองที่แตกต่าง 
- เทคนิคการถ่ายแบบ Portrait กับแสงธรรมชาติและการใช้แฟลชในงานถ่ายแบบ Protrait  
- เทคนิคการใช้แฟลช แบบ outdoor และ Indoor 
- เทคนิคการถ่ายภาพแนว Street Life และ การถ่ายภาพแนว Candid 
- เทคนิคการถ่ายภาพกลางคืน ภาพไฟประดับต่างๆ ภาพพลุ ภาพวิว ทิวทัศน์ยามพระอาทิตย์ขึ้น-ตก 
- การใช้แฟลชติดกล้องในทุกๆโหมด  
- เทคนิคการแก้สี การใช้ WB Picture Style  หรือ  Picture Mode ให้เหมาะสมกับประเภทของการ 
  ถ่ายภาพ 
- การแก้ปัญหาการถ่ายภาพในสภาพแสงน้อย อุปสรรคในการถ่ายภาพ  
- เทคนิคการควบคุม Speed Shutter ถ่ายภาพในสภาพแสงน้อย 
- สอนเรื่องเทคนิคการจับจังหวะ การรอคอย ที่จะให้ได้ภาพที่สมบูรณ์และ อย่างที่เราต้องการ 
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วันที่ 28 มิถุนายน 2555 
เทคนิคการถ่ายภาพในสตูดิโอ 
การใช้แฟลชและอุปกรณ์สริมต่างๆ หลักการวัดแสงและการจัดแสงแบบต่างๆ การถ่ายภาพบุคคล  

 - เรียนรู้พื้นฐานการถ่ายภาพในสตูดิโอ 
- การใช้งานอุปกรณ์แฟลช และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
- หลักการวัดแสงแฟลชแบบต่างๆ 
- จัดแสงแฟลชขั้นพ้ืนฐาน 
- ทิศทางและคุณภาพของแสง 
- การวาดแผนผังจัดไฟรูปแบบต่างๆ 
- สีและความสมดุลย์สี 
- จัดแสงถ่ายภาพ Portrait พ้ืนฐาน 

 - จัดแสงถ่ายภาพ Portrait ขั้นสูง Advanced 
 
วันที่ 29 มิถุนายน 2555 

เทคนิคการจัดแสงถ่ายภาพแบบต่างๆ เทคนิคการถ่ายภาพสินค้า หุ่นนิ่ง เครื่องแก้ว เครื่องประดับ 
อาหาร เน้นเรื่องการจัดแสงและการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ภาพที่สวยงาม  
- จัดแสงถ่ายภาพหุ่นนิ่ง Still Life ขั้นพ้ืนฐาน 
- ฝึกจัดแสงถ่ายภาพหุ่นนิ่งแบบต่างๆ 
- ถ่ายภาพโลหะ วัตถุท่ีมีแสงสะท้อน 
- จัดแสงถ่ายภาพอัญมณี เครื่องประดับ 
- จัดแสงถ่ายภาพอาหาร เครื่องดื่ม 
- Hi-speed Flash กับการถ่ายภาพในสตูดิโอ 
- ถ่ายภาพซ้อน Special Effect 
- จัดแสงถ่ายภาพเพ่ือการ Retouch ตกแต่งภาพ 

 - จัดแสงถ่ายภาพเพ่ือท า Stock Photo ส่งภาพขายออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต 
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การประเมินผลโครงการ 
1. การสังเกตการณ์มีส่วนร่วม 
2. ท าแบบประเมินผลโครงการเมื่อเสร็จสิ้น 
3. ปริมาณและคุณภาพของการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิคส์ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ และประสบการณ์ทั้งทางด้านทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
การถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆ 

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้กับงานที่รับผิดชอบได้ 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามรถน าความรู้ และประสบการณ์ทางด้านการถ่ายภาพไปถ่ายทอดให้แก่

ผู้ร่วมงาน และบุคคลอ่ืน 
 
การรายงานผล 
 รายงานผลการด าเนินการตามแบบรายงานที่กองนโยบายและแผนก าหนด  และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
 
      
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  2555  ส านักวิทยบริการฯ                                                     9 
 

รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม 
 

๑. นายเพชร  สายเสน    
๒. นายกฤษณ์  จ านงนิตย์ 
๓. นายกิตติ  แย้มวิชา 
๔. นายปฐมพงศ ์ จ านงค์ลาภ 
๕. นางสาวณัฏฐริกา  คล้ายสงคราม 
๖. นางสาวดลวรรณ  สุทธิวัฒนก าจร 
๗. นางสาวรักอนงค์  ชมปรีดา 
๘. นางสาววันธนา  แก้วผาบ 
๙. นายมงคล  ชนะบัว 
๑๐.  นายภาณุพงศ์  พันธ์บัวหลวง 
๑๑.  นางสาวปัญญาพร  แสงสมพร 
๑๒.  นางสาวสุวลี  บวัสุวรรณ ์
๑๓.  นางสาวปริญญ์  โชคอุดมไพศาล   
๑๔.  นางสาวพัฒนาพร  ดอกไม้ 

รายช่ือวิทยากร  
 

 นายประสพ  มัจฉาชีพ 
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บทสรุปผู้บรหิาร 

 การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร เทคนิคการถ่ายภาพ
จัดขึ้นระหว่าง  วันจันทร์ที่ 5 - 8 มิถุนายน 2555  ณ ห้องสตูดิโอ อาคาร 3 (ตึกการโรงแรม) ชั้น 3      
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสามารถในการ
ถ่ายภาพเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย การด าเนินงานได้รับงบประมาณ 37 ,340  บาท มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมจ านวน 15 คน 
สิ้นค่าใช้จ่าย 37,340 บาท ประกอบด้วย 
 

ค่าตอบแทน 18,000 บาท 
ค่าใช้สอย 15,000 บาท 
ค่าวัสดุ   4,340 บาท 

  

  จากการประเมินผลโครงการพบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดคือ 4.79 คิดเป็นร้อยละ 95.71  การประเมินวิทยากร  ผู้เข้าอบรมมีความพอใจอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.43 ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรม มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.43 ด้านการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์  ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับ
มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.40 คิดเป็นร้อยละ 88.10 ด้านประสิทธิภาพ จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
อบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.79 หรือคิดเป็นร้อยละ 95.71 
 

ปัญหาอุปสรรค 
   1. จ านวนอุปกรณ์ในการถ่ายภาพมีจ านวนจ ากัด ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมท าความเข้าใจและฝึก
ปฏิบัติได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ  

2. ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการใช้กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ต่างๆ ที่แตกต่างกัน ท าให้ขาดความ
เข้าใจในการใช้อุปกรณ์และการจัดองค์ประกอบภาพ 
 

ข้อเสนอะแนะ 

1. สนับสนุนให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถในการถ่ายภาพ และการใช้อุปกรณ์ในการ
ถ่ายภาพอย่างถูกวิธี เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2. ผู้เข้ารับการอบรมบางท่าน มีทักษะการใช้กล้องถ่ายรูปที่น้อยมาก ควรมีการอบรมขั้นพ้ืนฐานและ
การใช้งานกล้องเบื้องต้น พร้อมเอกสารประกอบโดยละเอียด 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  

การฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  หลักสูตร เทคนิคการ
ถ่ายภาพ จัดขึ้นระหว่าง  วันจันทร์ที่ 5 - 8 มิถุนายน 2555 ณ ห้องสตูดิโอ อาคาร 3 (ตึกการโรงแรม) ชั้น 3
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสามารถในการ
ถ่ายภาพ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการวางรากฐาน
ที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น e – University    

 1 . ผลการด าเนินงานด้านการจัดการในภาพรวม 

1.1  ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 14  คน 
    1.2  งบประมาณท่ีได้รับ 26,400 บาท มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมจ านวน 15 คน  
สิ้นค่าใช้จ่าย 26,400 บาท ประกอบด้วย 
 

ค่าตอบแทน 14,400 บาท 
ค่าใช้สอย 12,000 บาท 
ค่าวัสดุ      - บาท 

          รวม               21,330        บาท 
 

   1.3  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คือ 4.79  คิดเป็นร้อยละ 95.71 จากผู้ตอบแบบสอบถาม 14 คน  
 
2. ผลการประเมินตนเองด้านวิทยากร ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ และ 
    ด้านประสิทธิภาพ 

1.1  ด้านวิทยากร จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยากร อยู่ใน 
ระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.43 

1.2 ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่อบรม 
เพ่ิมขึ้นมีค่าเฉลี่ย 4.93  คิดเป็นร้อยละ 98.57 

1.3 ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.40 คิดเป็นร้อยละ 88.10 

    1.4  ด้านประสิทธิภาพ จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านอยู่ใน    
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.79 หรือคิดเป็นร้อยละ 95.71 
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ผลการด าเนินงาน 
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร เทคนิคการถ่ายภาพ มีผลการ

ด าเนิน งานดังนี้        
 
1. ผลการด าเนินงานด้านการจัดการ 

1.1 ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 14 คน และวิทยากร 1 คน  มีผู้ตอบแบบประเมิน
ทั้งสิ้น 14 คน คิดเป็นร้อยละ 100   
 1.2 จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด     
มีค่าเฉลี่ย  4.79  คิดเป็นร้อยละ  95.71 
 
 

ผลการประเมิน  
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  หลักสูตร เทคนิคการถ่ายภาพ ด าเนินการ

อบรมวันที่  25 - 29 มิถุนายน 2555 ณ ห้องสตูดิโอ อาคาร 3 (ตึกการโรงแรม) ชั้น 3 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (ศูนย์พณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สรุปผลได้ดังนี้ 
 
การประเมินผลโครงการ 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการประเมินผล โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  หลักสูตร 
เทคนิคการถ่ายภาพ อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จ านวน 
14  คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินผล โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
หลักสูตร เทคนิคการถ่ายภาพ อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร จ านวน      14  คน มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 14  คน คิดเป็นร้อยละ 100 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  มี 1 ฉบับ ได้แก่ 
 แบบประเมินผลโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  หลักสูตร เทคนิคการ
ถ่ายภาพ  ลักษณะแบบสอบถาม Online แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  คือ มากที่สุด 
มาก  ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด แบ่งเป็น 3 ตอนคือ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

   ตอนที่   2  ความคิดเห็นด้านการอบรม 
   ตอนที่   3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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การวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ  
เกณฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49  หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย   
  ค่าเฉลี่ย 0.50-1.49  หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

1. ผลการประเมินตนเองด้านวิทยากร ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ และ 
    ด้านประสิทธิภาพ 

1.1 ด้านวิทยากร จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยากร อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.43 

1.2 ด้านความรู้ความเข้าใจ ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องนี้ หลังการอบรม อยู่ใน 
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.43 

1.3 ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม      
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได ้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.40  คิดเป็นร้อยละ 88.10 

1.4 ด้านประสิทธิภาพ จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.65 คิดเป็นร้อยละ 92.86 
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 จากการสอบถามระดับความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม จ านวน  30  คน รายละเอียดข้อมูลทั่วไป            
 ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
  เพศ   
         ชาย 8 57.15 
         หญิง 6 42.85 
 อายุงาน   
         0-3 ปี  8 57.14 
         4-8 ปี  5 35.71 
         9-15 ปี 0 0 
        16-20 ปี 0 0 
        20 ปี ขึ้นไป 1 7.14 
 การศึกษา   
       ปวส. 0 0 
       อนุปริญญา 0 0 
       ปริญญาตร ี 10 71.43 
       ปริญญาโท 4 28.57 
       ปริญญาเอก 0 0 
 สถานะ   
       อาจารย ์ 1 7.14 
       บุคลากรสายสนับสนุน 13 92.86 

 

จากตารางที่ 1  มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน  14 คน  มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 14 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 100  เป็นเพศชายจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 57.15 เพศหญิงจ านวน  6 คน คิดเป็นร้อยละ 42.85  
เป็นผู้ที่มีอายุงาน 0 - 3 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 อายุงาน 4 - 8 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.71 และอายุงาน 20 ปี ขึ้นไปจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 ระดับปริญญาโท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ผู้เข้ารับการอบรม
มีต าแหน่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุนมากที่สุด จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 92.86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  2555  ส านักวิทยบริการฯ                                                      15 

 

1. ความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกอบรม 
 ก่อนการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานกล้องถ่ายรูป การเลือกใช้
กล้องถ่ายรูปให้เหมาะสมกับลักษณะงาน และทักษะการถ่ายภาพอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 1.93 คิดเป็น   
ร้อยละ 38.57 ท าให้บุคลากรยังขาดเทคนิคและวิธีใหม่ๆ ในการถ่ายภาพ จึงไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ แต่เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจดีขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ย 4.57  คิดเป็นร้อยละ 91.43  ท าให้สามารถน าความรู้ที่ได้มาปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
ให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 
 
 

2. การประเมินตนเอง 
 จากผลการประเมินตนเองของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับความพึงพอใจในด้านต่างๆ โดยใช้แบบ
ประเมินผลโครงการ ผลการประเมินตนเอง มีดังนี้ 
 

ตารางที่ 2   การประเมินตนเองของผู้รับการอบรมต่อความคิดเห็นด้านวิทยากร 
 

ประเด็นการประเมิน 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย ระดับ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. การเตรียมตัวและความ
พร้อมของวิทยากร 

8 
(57.14) 

6 
(42.86) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.57 
(91.43) 

มาก
ที่สุด 

2. สามารถอธิบายเนื้อหาได้
ชัดเจนและตรงประเด็น 

10 
(71.43) 

4 
(28.57) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.71 
(94.29) 

มาก
ที่สุด 

3. ใช้ภาษาที่เหมาะสม  
เข้าใจง่าย 

10 
(71.43) 

4 
(28.57) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.71 
(94.29) 

มาก
ที่สุด 

4. สามารถตอบค าถามไดต้รง
ประเด็น 

8 
(57.14) 

6 
(42.86) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.57 
(91.43) 

มาก
ที่สุด 

5. วิทยากรมีจ านวนเพียงพอ
เหมาะสม 

7 
(50.00) 

6 
(42.86) 

1 
(7.14) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.43 
(88.57) 

มาก 

6. เอกสารประกอบการ
บรรยายมีความเหมาะสม 

7 
(50.00) 

6 
(42.86) 

1 
(7.14) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.43 
(88.57) 

มาก 

 
รวม 

     4.57 
(91.43) 

มาก
ที่สุด 

 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจด้านวิทยากรโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด         
มีค่าเฉลี่ย 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.43 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน
และตรงประเด็น, ใช้ภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.71 คิดเป็นร้อยละ  94.29 การเตรียมตัวและ
ความพร้อมของวิทยากร, สามารถตอบค าถามได้ตรงประเด็น มีค่าเฉลี่ย 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.43 
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ตารางที่ 3   การประเมินตนเองของผู้รับการอบรมต่อความคิดเห็นด้านความรู้ความเข้าใจ 
 

ประเด็นการประเมิน 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย ระดับ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้
ก่อนการอบรม 

0 
(0.00) 

1 
(7.14) 

2 
(14.29) 

6 
(42.86) 

5 
(35.71) 

1.93 
(38.57) 

น้อย 

2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลัง
การอบรม 

8 
(57.14) 

6 
(42.86) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.57 
(91.43) 

มาก
ที่สุด 

 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ ปรากฏผล ดังนี้ 

          ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องนี้ก่อนการอบรมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 
1.93 คิดเป็นร้อยละ 38.57 
         ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องนี้หลังการอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.57  คิดเป็นร้อยละ 91.43 
          
 
ตารางที ่4   การประเมินตนเองของผู้รับการอบรมต่อความคิดเห็นด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ประเด็นการประเมิน 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย ระดับ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้

3 
(21.43) 

9 
(64.29) 

2 
(14.29) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.07 
(81.43) 

มาก 

2. สามารถให้ค าปรึกษา 
แนะน าแก่เพื่อนร่วมงานได ้

7 
 (50.00) 

6 
 (42.86) 

1 
(7.14) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.43 
(88.57) 

มาก 

3. มีความมั่นใจในการน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

10 
 (71.43) 

4 
 (28.57) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.71 
(94.29) 

มากที่สุด 

 
รวม 

     4.40 
(88.10) 

มาก 

 
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.40 คิดเป็นร้อยละ 88.10 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีความมั่นใจในการน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.29 สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าแก่เพ่ือน
ร่วมงานได้ มีค่าเฉลี่ย 4.43 คิดเป็นร้อยละ 88.57 และน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้  มีค่าเฉลี่ย 
4.07 คิดเป็นร้อยละ 81.43 
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ตารางที่ 5   การประเมินตนเองของผู้รับการอบรมต่อความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นการประเมิน 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย ระดับ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. การให้บริการของเจา้หน้าท่ี 7 
 (50.00) 

7 
 (50.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.50 
(90.00) 

มาก
ที่สุด 

2. การประสานงาน อ านวยความ
สะดวกของเจ้าหนา้ที ่

11 
 (78.57) 

3 
 (21.43) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.79 
(95.71) 

มาก
ที่สุด 

3. สถานท่ีสะอาดและมีความ
เหมาะสม 

11 
(78.57) 

3 
(21.43) 

3 
(21.43) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.79 
(95.71) 

มาก
ที่สุด 

4. วัสดุ / อุปกรณ์ในการฝึก  
มีความเหมาะสม 

9 
(64.29) 

5 
(35.71) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.64 
(92.86) 

มาก
ที่สุด 

5. ระยะเวลาในการอบรม / 
สัมมนามีความเหมาะสม 

5 
(35.71) 

9 
(64.29) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.36 
(87.14) 

มาก 

6. ท่านมีความพึงพอใจในการ
อบรมครั้งนีโ้ดยรวม 

11 
(78.57) 

3 
(21.43) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.79 
(95.71) 

มาก
ที่สุด 

 
รวม 

     4.65 
(92.86) 

มาก
ที่สุด 

 

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด         
มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย  4 . 7 9  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ยล ะ  9 5 . 7 1  ร ะดั บ ค ว าม พึ งพอ ใ จม า กที่ สุ ด  3 อั น ดั บ แ ร ก  คื อ  
การประสานงาน อ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.79  คิด
เป็นร้อยละ 95.71 วัสดุ / อุปกรณ์ในการฝึกมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.64 คิดเป็นร้อยละ 92.86 และการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90 
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3.  การน าไปใช้ประโยชน์ 
 จากผู้เข้ารับการอบรมจ านวน จ านวน 14 คน มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 ตามเป้าหมายแผนการฝึกอบรม  โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการ
ถ่ายภาพได้ดีขึ้น ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ปฏิบัติงานด้านการถ่ายภาพ เป็นส่วนหนึ่งใน
การผลิตสื่อการเรียนการสอน และใช้ในงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 
 
4. ข้อเสนอแนะ 

1. ระยะเวลาในการอบรมน้อย ท าให้การฝึกถ่ายภาพนอกสถานที่ยังไม่เพียงพอ 
2. เพ่ิมรายละเอียดของเอกสารประกอบการอบรม  
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แบบประเมินผล 
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โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  2555  ส านักวิทยบริการฯ                                                      23 
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ตัวอย่างที่ 1 
 

ถ่ายภาพกิจกรรม “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” เพื่อลงเว็บไซต์ studio.rmutp.ac.th 
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ตัวอย่างที่ 2 
 

ถ่ายภาพบุคลากร  ส านักผู้อ านวยการ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

 
 
ตัวอย่างที่ 3 
 

ถ่ายภาพบุคลากร  กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  ส านักวิทยบริการ  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตัวอย่างที่ 4 
 

ถ่ายภาพงานประชุมวิชาการนานาชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ครั้งท่ี  4 
(The 4th RMUTP International Conference) ณ โรงแรมพูลแมน คิงส์ เพาเวอร์ กรุงเทพ 
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