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ค ำน ำ 

  รายงานผลการด าเนินงาน โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือการเรียนรู้        
หลักสูตร การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานทางด้านการผลิต
รายการโทรทัศน์ ซ่ึงในปัจจุบันรูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน์ มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว การผลิตสาร
คดีโทรทัศน์ก็เช่นกัน ผู้ที่ปฏิบัติงานทางด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ จึงต้องมีการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการผลิต
รายการให้มีความน่าสนใจ เพ่ือดึงดูดผู้ชม ให้หันมาสนใจในสิ่งที่ต้องการน าเสนอ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างานได้อย่างมีคุณภาพ โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่  23-27 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องสตูดิโอ อาคาร 3 (ตึกการ
โรงแรม)  ชั้น 3 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  มีผู้เข้าอบรมรวม 14 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สิ้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 
42,500 บาท  

  ผลการประเมินโครงการพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจ านวน 14 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 100 มีความเห็นว่า มีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด คือ 4.29 คิดเป็น  
ร้อยละ 85.71 ความพึงพอใจด้านวิทยากรโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.72  
หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.00 คิดเป็น ร้อยละ 80 และ
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.50    
คิดเป็นร้อยละ 90 จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด          
มีค่าเฉลี่ย 4.41 หรือคิดเป็นร้อยละ 88.10 โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้การใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

  กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา    
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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โครงการงบรายจ่ายอ่ืน เงินงบประมาณ ประจ าปี 2555 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู้ หลักสูตร การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ 
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 
 ในปัจจุบันรูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน์ มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว การผลิตสารคดีโทรทัศน์
ก็เช่นกัน ผู้ที่ปฏิบัติงานทางด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ จึงต้องมีการปรับตัว ปรับรูปแบบการน าเสนอให้ดู
น่าสนใจ เพื่อที ่จะดึงดูดผู ้ชม ให้มาสนใจในสิ ่งที ่ต้อ งการน าเสนอ ซึ ่งนับว่า เป็นโจทย์ที ่ยากในปัจจุบัน 
เนื่องจากการแพร่หลายของสื่อ ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กันอย่างมาก โดยได้ด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 , 5 และ 7 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2550-2555 มุ่งเน้น
พัฒนาด้านหลักสูตรและระบบการศึกษา  ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความสามารถในการใช้ ICT รวมถึงส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์และการผลิตสื่อใน
รูปแบบต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น e-University 
  
 ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
จึงได้จัดท าหลักสูตร การผลิตสารคดีโทรทัศน์ ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร ได้มีแนวคิดและมุมมอง
ใหม่ ส าหรับการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ มีเนื้อหาที่เข้ าใจง่าย โดยการเรียนการ
สอนจะเน้นทางด้าน การคิดสร้างสรรค์และรูปแบบการน าเสนอให้น่าสนใจ มีการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูล 
การเตรียมงาน ทีมงาน การวางแผนงาน การสร้างสรรค์บทรายการ การถ่ายท า การตัดต่อ การสื่อสารกับ
ทีมงาน นอกจากนั้น ผู้เรียน ยังสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้ช านาญงานในสายอาชีพ 
อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และฝึกทักษะ ทางด้าน การคิดสร้างสรรค์และรูปแบบการน าเสนอให้น่าสนใจ  
2. เพ่ือพัฒนาและสร้างสรรค์บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ มีการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือเรียนรู้ถึงเทคนิคการถ่ายท า การจัดองค์ประกอบภาพได้อย่างถูกต้องและน่าสนใจ 
5.เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและการสื่อสารกับทีมงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายเดียวกัน อย่างมี

 ประสิทธิภาพ 
6.เพ่ือพัฒนากระบวนการวางแผนงาน ตั้งแต่การสร้างสรรค์บทรายการ จนถึง การน าเสนอผลงาน 

 อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาทางวิชาการควบคู่กับประสบการณ์ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน

 และกัน 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

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

 
สถานที่ฝึกอบรม 

ห้อง สตูดิโอ อาคาร 3 (ตึกการโรงแรม)  ชั้น 3  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ         
(ศูนย์พณิชยการพระนคร)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  
ระยะเวลาการฝึกอบรม 
 ระหว่างวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2555  จ านวน  5 วัน  
 



โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 2555    ส านักวิทยบริการฯ                                                  3 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ปี 2555 ปี 2555 
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 าความรู้ไปใช้ประโยน์          

 

งบประมาณ              42,500 บาท  (สี่หม่ืนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
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 (ตามเอกสารที่แนบ)   จ านวน     9,500   บาท 
 

รวมทั้งสิ้น                42,500 บาท  (สี่หม่ืนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
หมายเหตุ  :  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
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หลักสูตร การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ 
 

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

วันที ่23
กรกฎาคม 

2555 

คิดสร้างสรรค์เพื่อ
งานสารคด ี

การวางแผนงานใน
การผลิตสารคด ี

 
 

 
 

 
 
 

พักกลางวัน 

การวิเคราะห์โครง
เรื่องและประเด็นและ

การสร้างสรรค์บท 

ประสบการณ์ท างาน
ด้านสารคด ี

วันที ่24
กรกฎาคม 

2555 

เทคนิคการด าเนิน
รายการ ผู้ด าเนิน

เรื่อง การสัมภาษณ ์

เทคนิคการถ่ายภาพ 
มุมกล้องและเสยีง

ประกอบ 

การเขียนบทจริงและ
วางแผนการผลิต 

การเขียนบทจริง
และวางแผนการ

ผลิต 
วันที ่25
กรกฎาคม 

2555 

ลงพื้นที่การถ่ายท า
รายการสารคด ี

ลงพื้นที่การถ่ายท า
รายการสารคด ี

ลงพื้นที่การถ่ายท า
รายการสารคด ี

ลงพื้นที่การถ่ายท า
รายการสารคด ี

วันที ่26
กรกฎาคม 

2555 

จัดเตรียมภาพและ
สื่อต่างๆและวาง
แผนการตดัต่อ 

การสร้างสรรค์
ออกแบบงานกราฟิก
และเทคนิคการตดัต่อ

แบบมืออาชีพ 

ฝึกปฎิบัติการ
ออกแบบกราฟิกและ

การตัดต่อ 

ฝึกปฎิบัติการ
ออกแบบกราฟิก
และการตัดต่อ 

วันที ่27
กรกฎาคม 

2555 

น าเสนอผลงาน
รายการโทรทัศน์

ความยาว 12 นาท ี

น าเสนอผลงาน
รายการโทรทัศน์

ความยาว 12 นาท ี

แนะน าการท างานใน
ด้านการผลติและการ

จัดการ 

 
สรุปการด าเนิงาน 

 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 
คิดสร้างสรรค์เพื่องานสารคดี  

- แนวโน้มการพัฒนาสารคดีในประเทศไทยและมุมมองต่างประเทศ 
- รูปแบบและเทคนิคการผลิตสารคดีโทรทัศน์ที่ดูน่าสนใจ 
- การปรับเปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอและรูปแบบการผลิตสารคดี 
- การสื่อสารอย่างไรกับทีมงานเพ่ือให้ได้งานออกมาตามวัตถุประสงค์ 
- การสื่อความหมายด้วยภาพ 
- การน าไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

การวางแผนงานในการผลิตสารคดี  
- การคิดสร้างสรรค์รายการสารคดี ตั้งแต่คิดประเด็นการวางแผน การถ่ายท า การน าเสนอ 
- การคิดสร้างสรรค์การเขียนบท การล าดับภาพ และการก ากับภาพการจัดมุมกล้องและรูปแบบการถ่ายท า
แบบต่างๆ ที่ดูน่าสนใจ 
- วางแผนการใช้งบประมาณในการผลิตสารคดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
- การน าไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
- ส ารวจพ้ืนที่การถ่ายท าและวางแผนการถ่ายท ากับทีมงาน 
- ประสานงานเก็บข้อมูล 
- ถ่ายภาพนิ่งเพ่ือมาประกอบการเขียนบท 

การวิเคราะห์โครงเรื่องและประเด็นและการสร้างสรรค์บท  
- เหตุผลและวิธีการคิดประเด็นหัวข้อรายการสารคดี 
- เทคนิคการหาข้อมูล และการประสานงานแหล่งข้อมูล 
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- การเขียนบทรายการสารคดีโทรทัศน์อย่างไรถึงน่าสนใจ 
- การวางโครงเรื่องสารคดีโทรทัศน์ และเทคนิคการเขียนสตอรี่บอร์ด 
- ฝึกปฏิบัติการเขยีนบทรายการสารคดีโทรทัศน์ 
- สุ่มตัวอย่างออกมาน าเสนอบทรายการโทรทัศน์แล้ววิพากษ์ผลงาน 

ประสบการณ์ท างานด้านสารคดี  
- เทคนิคการท างานด้านการผลิตสารคดี 
- มุมมองผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสารคดี 
- ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 
เทคนิคการด าเนินรายการ ผู้ด าเนินเรื่อง การสัมภาษณ์ 

- หลักการและรูปแบบการเล่าเรื่องราว แบบต่างๆ 
- เทคนิคการน าเสนอรูปแบบต่างๆ ให้ดูน่าติดตาม 
- การสร้างรูปแบบผู้ด าเนินรายการ การวางตัว การเลือกใช้ถ้อยค า ให้ดู เหมาะสม และน่าติดตาม 
- เทคนิคการสร้างลีลา น้ าเสียง ในสารคดีแต่ละประเภท 
- เทคนิคการแต่งหน้าส าหรับผู้ด าเนินรายการ 
- จ าลองสถานการณ์ ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ด าเนินรายการ การสัมภาษณ์ 
- เทคนิคการเสริมสร้างบุคลิกภาพเพ่ือด าเนินรายการ  

เทคนิคการถ่ายภาพ มุมกล้องและเสียงประกอบ  
- มุมมองกล้องอย่างมืออาชีพ 
- เทคนิคการเลือกสถานที่และแสงประกอบ 
- เทคนิคการใช้เสียงประกอบ 
- การสื่อสารกับทีมงาน 

การเขียนบทจริงและวางแผนการผลิต  
- น าเสนอโครงเรื่องก่อนที่จะมีการเขียนบทจริง 
- แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 ทีม ๆ ละ 7 คน เพ่ือที่จะระดมสมอง คิดรูปแบบของรายการสารคดีโทรทัศน์ ความ
ยาว 12 นาที 
- ด าเนินการท างาน ตั้งแต่ คิดประเด็น คัดสรรค์เรื่อง สืบค้นข้อมูล เขียนบท วางแผนรูปแบบการน าเสนอ 
เขียนสตอรี่บอร์ด  

วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 
ลงพื้นที่การถ่ายท ารายการสารคดี 

- ถ่ายท ารายการจริง 
- หาข้อมูล ประสานงาน 
- วางแผนทีมงานในทุกๆ ด้าน 
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วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 
จัดเตรียมภาพและสื่อต่างๆ และวางแผนการตัดต่อ  

- จัดเตรียมภาพที่ถ่ายมาลงไว้ยังเครื่องคอมพิวเตอร์ 
- คัดเลือกภาพที่จะด าเนินการตัดต่อ 
- วางแผนการตัดต่อ 
- ตรวจสอบแก้ไขบทเพ่ือการตัดต่อ 

การสร้างสรรค์ออกแบบงานกราฟิกและเทคนิคการตัดต่อแบบมืออาชีพ  
- หลักการออกแบบกราฟิก ให้น่าสนใจและถูกต้อง 
- ดูตัวอย่างกราฟิกที่ดีและไม่ดี 
- หลักการคิดสร้างสรรค์งานกราฟิก 
- หลักการตัดต่ออย่างไรให้ดูน่าสนใจ 

ฝึกปฎิบัติการออกแบบกราฟิกและการตัดต่อ 
- เริ่มการตัดต่อภาพและเสียง  
- สร้างสรรค์งานกราฟิก 
- ตรวจสอบชิ้นงานก่อนที่จะน าเสนอ 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 
น าเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ความยาว 12 นาที  

- เปิดรายการโทรทัศน์ถ่ายท า ความยาว 12 นาที  
 - วิทยากรเสนอแนะ พร้อมทั้งให้ข้อคิดในการผลิตรายการโทรทัศน์ 
แนะน าการท างานในด้านการผลิตและการจัดการ 
 - แนะน าการท างานในด้านการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์และในแบบต่างๆ 
 - แนะน าการท างานแบบมืออาชีพ 
 - แนะน าการท างานการผลิตรายการในสตูดิโอ 
 

การประเมินผลโครงการ 
1. การสังเกตการณ์มีส่วนร่วม 
2. ท าแบบประเมินผลโครงการเมื่อเสร็จสิ้น 
3. ปริมาณและคุณภาพของการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิคส์ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการถ่ายท ารายการสารคดีโทรทัศน์ และรู้จักการวาง
องค์ประกอบภาพ มุมมองของภาพ และเรียนรู้ถึงขั้นตอนการท างานแบบมืออาชีพ อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลต่อตนเองและหน่วยงานสูงสุด 
 

การรายงานผล 
 รายงานผลการด าเนินการตามแบบรายงานที่กองนโยบายและแผนก าหนด  และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
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รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม 
 

๑. นายกฤษณ์  จ านงนิตย์ 
๒. นายกิตติ  แย้มวิชา 
๓. นายปฐมพงศ์  จ านงค์ลาภ 
๔. นางสาวณัฏฐริกา  คล้ายสงคราม 
๕. นางสาวดลวรรณ  สุทธิวัฒนก าจร 
๖. นางสาวรักอนงค์  ชมปรีดา 
๗. นายณัฐพงศ์  การะน้อย 
๘. นางสาววันธนา  แก้วผาบ  
๙. นายมงคล  ชนะบัว 
๑๐.  นายปาโมกข์  รัตนตรัยาภิบาล 
๑๑.  นางสาวปัญญาพร  แสงสมพร 
๑๒.  นางสาวปริญญ์  โชคอุดมไพศาล 
๑๓.  นางบัวระภา  กลยนีย์ 
๑๔.  นางสาวพัฒนาพร  ดอกไม้ 

รายช่ือวิทยากร  
 นางสาวอุมาพร  ตันติยาทร 
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บทสรุปผู้บรหิาร 

 การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   หลักสูตร การผลิตสารคดี
โทรทัศน์ จัดขึ้นระหว่าง  วันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2555  ณ ห้องสตูดิโอ อาคาร 3 (ตึกการโรงแรม) ชั้น 3      
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร ได้มีแนวคิดและมุมมองใหม่ ส าหรับ
การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย มีการค้นหาและวิเคราะห์
ข้อมูล การเตรียมงาน ทีมงาน การวางแผนงาน การสร้างสรรค์บทรายการ การถ่ายท า การตัดต่อ การ
สื่อสารกับทีมงาน การด าเนินงานได้รับงบประมาณ 42,500 บาท มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมจ านวน 15 
คน สิ้นค่าใช้จ่าย 42,500 บาท ประกอบด้วย 
 

ค่าตอบแทน 18,000 บาท 
ค่าใช้สอย 15,000 บาท 
ค่าวัสดุ    9,500 บาท 

  

  จากการประเมินผลโครงการพบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดคือ 4.29 คิดเป็นร้อยละ 85.71  การประเมินวิทยากร ผู้เข้าอบรมมีความพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.72 ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรม   
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.00 คิดเป็นร้อยละ 80 ด้านการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์  ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90 ด้านประสิทธิภาพ จากการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.41 หรือคิดเป็นร้อยละ 88.10 
 

ปัญหาอุปสรรค 
   ในกระบวนการผลิตรายการ ทั้งก่อนการถ่ายท ารายการ จนถึงกระบวนการหลังการถ่ายท า
รายการ มีข้อจ ากัดด้านเวลา สถานที่ และบุคคลที่ร่วมถ่ายท ารายการ จึงท าให้ผู้เข้ารับการอบรมและ
วิทยากร ท างานได้อย่างไม่เต็มศักยภาพ ผลงานที่ได้จึงมีข้อบกพร่องเล็กน้อย 
 

ข้อเสนอะแนะ 

1. สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านการผลิตรายการสารคดี
โทรทัศน์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท างานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

2. หลักสูตรด้านการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนด้านเทคนิคและ
กระบวนการผลิตรายการที่มีขั้นตอน เนื้อหาค่อนข้างมากและละเอียด ควรเพ่ิมระยะเวลาในการฝึกอบรมให้
มากขึ้น  
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รายงานผลการด าเนินงาน 
 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

การฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  หลักสูตร การผลิตสารคดี
โทรทัศน์ จัดขึ้นระหว่าง  วันจันทร์ที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องสตูดิโอ อาคาร 3 (ตึกการโรงแรม) 
ชั้น 3 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา ได้มีแนวคิดและมุมมอง
ใหม่ ส าหรับการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย มีการค้นหา
และวิเคราะห์ข้อมูล การเตรียมงาน ทีมงาน การวางแผนงาน การสร้างสรรค์บทรายการ การถ่ายท า 
การตัดต่อ การสื่อสารกับทีมงาน 

1 . ผลการด าเนินงานด้านการจัดการในภาพรวม 

1.1  ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 14  คน 
    1.2     งบประมาณที่ได้รับ 42,500 บาท มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมจ านวน 15 คน  
สิ้นค่าใช้จ่าย 42,500 บาท ประกอบด้วย 
 

ค่าตอบแทน 18,000 บาท 
ค่าใช้สอย 15,000 บาท 
ค่าวัสดุ    9,500 บาท 

          รวม                  42,500       บาท 
 

   1.3  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คือ 4.29  คิดเป็นร้อยละ 85.71 จากผู้ตอบแบบสอบถาม 14 คน  
 

2. ผลการประเมินตนเองด้านวิทยากร ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ และ 
    ด้านประสิทธิภาพ 

1.1  ด้านวิทยากร จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยากร อยู่ใน 
ระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.72 

1.2 ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่อบรม 
เพ่ิมขึ้นมีค่าเฉลี่ย 4.00 คิดเป็นร้อยละ 80 

1.3 ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.40 คิดเป็นร้อยละ 88.10 

    1.4  ด้านประสิทธิภาพ จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านอยู่ใน    
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.41 หรือคิดเป็นร้อยละ 88.10 
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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  4.29  คิดเป็นร้อยละ  85.71 
 
 

ผลการประเมิน  
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  หลักสูตร การผลิตสารคดีโทรทัศน์ 

ด าเนินการอบรมวันที่  23 - 27 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องสตูดิโอ อาคาร 3 (ตึกการโรงแรม) ชั้น 3 ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ศูนย์พณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สรุป
ผลได้ดังนี้ 
 
การประเมินผลโครงการ 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการประเมินผล โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  หลักสูตร 
การผลิตสารคดีโทรทัศน์ อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
จ านวน 14  คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินผล โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
หลักสูตร การผลิตสารคดีโทรทัศน์ อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร จ านวน 14 คน มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 14 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  มี 1 ฉบับ ได้แก่ 
 แบบประเมินผลโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  หลักสูตร การผลิตสารคดี
โทรทัศน์ 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 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.72 

1.2 ด้านความรู้ความเข้าใจ ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องนี้ หลังการอบรม อยู่ใน 
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.93 คิดเป็นร้อยละ 98.57 

1.3 ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม      
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได ้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.50  คิดเป็นร้อยละ 90 

1.4 ด้านประสิทธิภาพ จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.41 คิดเป็นร้อยละ 88.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  2555  ส านักวิทยบริการฯ                                                      12 

 

 จากการสอบถามระดับความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม จ านวน  14  คน รายละเอียดข้อมูลทั่วไป            
 ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
  เพศ   
         ชาย 6 42.86 
         หญิง 8 57.14 
 อายุงาน   
         0-3 ปี  8 28.57 
         4-8 ปี  5 64.29 
         9-15 ปี 0 7.14 
        16-20 ปี 0 0 
        20 ปี ขึ้นไป 1 0 
 การศึกษา   
       ปวส. 0 0 
       อนุปริญญา 0 0 
       ปริญญาตร ี 10 85.71 
       ปริญญาโท 4 14.29 
       ปริญญาเอก 0 0 
 สถานะ   
       อาจารย ์ 0 0 
       บุคลากรสายสนับสนุน 14 100 

 

จากตารางที่ 1  มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน  14 คน  มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 14 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 100  เป็นเพศชายจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 เพศหญิงจ านวน  8 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14  
เป็นผู้ที่มีอายุงาน 0 - 3 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 อายุงาน 4 - 8 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.29 และอายุงาน 9 - 15 ปี ขึ้นไปจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก
ที่สุด จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 ระดับปริญญาโท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 ผู้เข้ารับการ
อบรมมีต าแหน่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุนมากที่สุด จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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1. ความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกอบรม 
 ก่อนการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตสารคดีโทรทัศน์ใน
รูปแบบต่างๆ อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 1.29 คิดเป็น ร้อยละ 25.71 ท าให้บุคลากรยังขาดเทคนิคและวิธี
ใหม่ๆ ในการผลิตรายการสารคดี จึงไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่เมื่อผ่านการฝึกอบรม
แล้ว   ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจดีขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.93  คิดเป็นร้อยละ 
98.57 ท าให้สามารถน าความรู้ที่ได้มาปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์
สูงสุด 
 

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 

7 
(50.00) 

7 
(50.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.50 
(90.00) 

มาก
ที่สุด 

2. สามารถอธิบายเนื้อหาได้
ชัดเจนและตรงประเด็น 

7 
(50.00) 

7 
(50.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.50 
(90.00) 

มาก
ที่สุด 

3. ใช้ภาษาที่เหมาะสม  
เข้าใจง่าย 

8 
(57.14) 

6 
(42.86) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.57 
(91.43) 

มาก
ที่สุด 

4. สามารถตอบค าถามไดต้รง
ประเด็น 

6 
(42.86) 

8 
(57.14) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.43 
(88.57) 

มาก 

5. วิทยากรมีจ านวนเพียงพอ
เหมาะสม 

8 
(57.14) 

6 
(42.86) 

1 
(7.14) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.57 
(91.43) 

มาก
ที่สุด 

6. เอกสารประกอบการ
บรรยายมีความเหมาะสม 

9 
(64.29) 

5 
(35.71) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.64 
(92.86) 

มาก
ที่สุด 

 
รวม 

     4.54 
(90.72) 

มาก
ที่สุด 

 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจด้านวิทยากรโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด         
มีค่าเฉลี่ย 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.72 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ เอกสารประกอบการบรรยายมี
ความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.64 คิดเป็นร้อยละ  92.86 ใช้ภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย และวิทยากรมีจ านวน
เพียงพอเหมาะสม 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) 

0 
(0.00) 

1   
(7.14%) 

2 
(14.29) 

11 
(78.57) 

1.29 
(25.71) 

น้อย
ที่สุด 

2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี ้
หลังการอบรม 

13 
(92.86) 

1 
(7.14) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.93 
(98.57) 

มาก
ที่สุด 

 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ ปรากฏผล ดังนี้ 

          ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องนี้ก่อนการอบรมอยู่ในระดับน้อยที่สุด          
มีค่าเฉลี่ย 1.29 คิดเป็นร้อยละ 25.7 ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องนี้หลังการอบรมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.93  คิดเป็นร้อยละ 98.57 
          
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 ้

8 
(57.14) 

6 
(42.86) 

2 
(14.29) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.57 
(91.43) 

มากที่สุด 

2. สามารถให้ค าปรึกษา 
แนะน าแก่เพื่อนร่วมงานได ้

5 
 (35.71) 

9 
 (64.29) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.36 
(87.14) 

มาก 

3. มีความมั่นใจในการน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

8 
 (57.14) 

6 
 (42.86) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.57 
(91.43) 

มากที่สุด 

 
รวม 

     4.50 
(90.00) 

มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้, มีความมั่นใจในการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.43 และ
สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าแก่เพ่ือนร่วมงานได้ มีค่าเฉลี่ย 4.36 คิดเป็นร้อยละ 87.14 
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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 9 
 (64.29) 

5 
 (35.71) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.64 
(92.86) 

มาก
ที่สุด 

2. การประสานงาน อ านวยความ
สะดวกของเจ้าหนา้ที ่

4 
 (28.57) 

10 
 (71.43) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.29 
(85.71) 

มาก 

3. สถานท่ีสะอาดและมีความ
เหมาะสม 

5 
(35.71) 

9 
(64.29) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.36 
(87.14) 

มาก 

4. วัสดุ / อุปกรณ์ในการฝึก  
มีความเหมาะสม 

3 
(21.43) 

11 
(78.57) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.21 
(84.29) 

มาก 

5. ระยะเวลาในการอบรม / 
สัมมนามีความเหมาะสม 

9 
(64.29) 

5 
(35.71) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.64 
(92.86) 

มาก
ที่สุด 

6. ท่านมีความพึงพอใจในการ
อบรมครั้งนีโ้ดยรวม 

4 
(28.57) 

10 
(71.43) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.29 
(85.71) 

มาก 

 
รวม 

     4.41 
(88.10) 

มาก 
 

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด         
มี ค่ า เ ฉลี่ ย  4 . 29  คิ ด เป็ น ร้ อยละ  85 . 71  ระดับคว าม พึงพอใ จมากที่ สุ ด  3 อันดับแรก  ได้ แก่  
การให้บริการของเจ้าหน้าที่, ระยะเวลาในการอบรม / สัมมนามีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.64 คิดเป็นร้อยละ 
92.86 สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.36 คิดเป็นร้อยละ 87.14 การประสานงาน อ านวย
ความสะดวกของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย 4.29 คิดเป็นร้อยละ 85.71  
 
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. มีความประทับใจในการอบรมครั้งนี้ เนื่องจากท าให้มีความรู้ในงานด้านผลิตรายการมากข้ึนอีกระดับหนึ่ง 
2. ควรมีการจัดโครงการอบรมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาการท างานเช่นนี้อีก 
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แบบประเมินผล 
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ตัวอย่างที่ 1 

 การถ่ายท ารายการโทรทัศน์ภายนอกสตูดิ โอ รายการ  “เด็กต้นแบบ” 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครออกอากาศทางช่อง U Channel  
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ตัวอย่างที่ 2 

 การถ่ายท ารายการโทรทัศน์ภายในสตูดิโอ รายการ “เด็กต้นแบบ” มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครออกอากาศทางช่อง U Channel  
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ตัวอย่างที่ 3 

 การถ่ายท ารายการ “แซ่บนัวยั่วความรู้” รายการสารคดีทัว่ไป ณ ตลาดนางเลิ้ง 
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ตัวอย่างที่ 4 

 การแต่งหน้าเพือ่เป็นผู้ด าเนินรายการ “รายการเด็กต้นแบบ” มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกอากาศทางชอ่ง U Channel  
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6U9101nt1U1tn!
Kate Eye Shadow Wde Edge (dfirl1) 495.00 2 990.00

lN2[f [pstick Moisture Inten 6 !08tnaau$1ti]d) 200,00 2 400.00

Maybeltine Up lvater ihine pure 6rJadn) 204.00 61200

:,:r,ri.du 5,361,00 9,500,00
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rYunounr:drrfiulru

nnntt! X uss truss
UJ,U. v{.4. n.n. a.R. n.u. FI.R. 11.U. 0.R.

1. ljtYtln1.iur{u I

z o'rrrirTn:.rnr: I

3. nuoln:.lnr:rfi otooult I

+. o'tiuTn:.rnr: I

5. r.,hvdunaln:ur: I

6. 6nnurnnirnrtri.tJl{rJ:v1uri

lu :clrsu 42,500 u1il duduaalviurhfoaurildru)
r0nriruornriuruti:c!rru ilaflf,tttidlionr:flnr*rd'ruiyrurnraoriuacrylnlulaO .ru:ru{irudurirlddru
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In:lnr:fr nou:uyrnlu1ndar:aumnur'onr:riErui
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nTUrsdunsli:{n1:
1. nr:d.rnnnr:niidririrr
2. riruuurJ:vriiuaralnrlnr:riarairdu

3. Guruuavqnrnrntolnr:r6nato6rdnvr:oiind
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v.l t

{fidrunr:flnou:ltfinrrlf ntur{r1o rinucnr:rirurir:runrtar:ndlilr?iari uavidnnrrll
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ran6nt nr:nr6qar:ndlyr:ri'nf
rurJ:crrror 42,soo v1n duiiuudoiuufi foeruudru)

1. n'rnauuru 18,OOO ljlyl
Z. dlllaau 15,OOO u1r4

:. rir{aq 9,500 ul?r

o'l:runr:rialtlns

(uirfiuririouurrdru)

:1n't:?:J {au



nsaJrdsal'aqn'n)iT flennirudrdorl::naunr:'llnau::.r ua'n5o: nr:lrin:rsnr:ar:nfiIr:t'nd
drrinlnuv-:nr:uacrrnluladar:aurrn

griLLiant wtrite (:ordutlnJr) 390.00 , 780.00

iudrlrn iru
aatturaa fl:!tg6

Phenomenal Stop Age Conceater (nouiamai nilrJniJn3::su) 270.00 I 270.00

Brit[iant White Foundation Powder (ui.tsrfrura:'J:aldr) 470.00 2 940.00

lndividualist Eye Primer (e.:qn:0.:duriourrerr) 140.00 2 280.00

orienta( Eyes Extra Fine Liner (aralat1Jaitini'r) 2n.00 1

Individuatist Silky Eye CoLours(Refi(0 6vrnr) 88.00 9 792.0A

Luxurlous Eyes Liner (6udoriul]nounl) 150.00 1 150.00

Dream on Masca|a (l]1iari'r) 260.00 1 264.00

Individuatjst satin Cheek & Eye colouri(RefitD 6inBtiu[acnr) 159.00 477.00

Hypnosis Super Shiny Gl.oss Treatment 6 naod) 189.00 2 378.00

Make off Makeup Remover ((indlue{rirnllavorn) 260.00 2 520.00

Individuatjst Makeup case (na'udrrnrtavtdl) 180.00 540.00

Evetash Adhesive (mJatrll]nl) 160.00 150.00

Eve Definer Brush (!rth.:drviutdaulounr) 150.00 150.00

shadow Brush ($ r.:r1n1!!1n!6n) 157.00 1 157.00

gl,ender Brush (urj:{sla trjf,onn'r) 1t.00 1 157.00

Eye cotour Brush ([UtlmdutU6onnr) 180.00 1 180.00

Eye contour Brush ([!:dran:vtradnr) 150.00 1 150.00

Lip Bru5h (u!:rvrledian) 140.00 1 140.00

Powder Brush (tttj:.:istrnlwurrrlra4j) 320.04 1 320.04

tN2lT tong wearjng eyebrow Uner 6wardal6'r) 205.00 2 410.00

tudrtrnfiuini'rKate Eye shadow Wde Edge G?tlnl) 495.00 2 990.00

lN2tT Lipstick Moinure lnten G ]Joolnoautn:ud) 200.00 2 400.00

Maybeltine lip water shine pure GrJafrn) 204.40 612.04

:':lririr 5,361.00 M 9,500.00
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