
 

สรุป 

โครงการ พัฒนาส่ือสารสนเทศอย่างมืออาชีพ   
วันที่ 5-10 มีนาคม 2552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 



 

แบบฟอร์มรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ 

หน่วยงาน.คณะะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนดสุติ 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

โครงการ   พัฒนาส่ือสารสนเทศอย่างมืออาชีพ   
 

1. สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ี...........แนวทางปฏบัิตท่ีิ.......... 

 

2. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.1 นกัศกึษาหลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเข้าร่วมการอบรม

สามารถจดัทํา e-book ได้ 

2.2 นกัศกึษาหลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี เข้าร่วมการอบรม

สามารถเพ่ืออบรมเทคนิคการถ่ายภาพได้ 

2.3 นกัศกึษาหลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี เข้าร่วมการอบรม

สามารถตดัตอ่วีดโิอได้ 

 

3. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ (ทัง้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

การบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ 

มีผู้ เข้าอบรมในโครงการการพฒันาส่ือสารสนเทศอยา่งมืออาชีพ  จํานวน 3 หลกัสตูร  

3.1 หลกัสตูรเทคนิคการทํา e-book  จํานวน 41 คน  ใช้เวลาในการอบรม จํานวน 6 ชั่วโมง  

3.2 หลกัสตูรเทคนิคเทคนิคการถ่ายภาพ จํานวน 39 คน  ใช้เวลาในการอบรม จํานวน 12 ชั่วโมง 

3.3 หลกัสตูรเทคนิคการตดัตอ่วีดีโอ  จํานวน 40 คน  ใช้เวลาในการอบรม จํานวน 12 ชั่วโมง 

การบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  ความพงึพอใจของผู้ เข้าอบรมในโครงการการพฒันาส่ือสารสนเทศอยา่งมืออาชีพร้อยละ 70 

 

ระดับความสาํเร็จและประสิทธิผลของโครงการ  (กรณีเป็นโครงการด้านบริการวชิาการ

และวชิาชีพ) 

ระดบั  4   (หมายเหต ุให้ระบรุะดบัความสําเร็จและประสิทธิผลของโครงการ วา่ผลการ

ดําเนินงานของโครงการอยูใ่นระดบัใด ซึง่การท่ีจะระบรุะดบัคะแนน 5 ได้ ต้อง ผา่นระดบัค ะแนน 

1,2,3,4 ตามลําดบัก่อน 

 



 

ระดับ

คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

2 มีแผนหรือโครงการในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพอย่างครบถ้วนตามพนัธกิจของสถาบนั 

4 มีการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สงัคมตามแผนหรือโครงการในการให้บริการวิชาการและ

วิชาชีพอยา่งครบถ้วนตามพนัธกิจของสถาบนั 

3 มีการบรูณาการการเรียนการสอน การวิจยั และการทํานบํุารุงศิลปะและวฒันธรรม   ในการ

ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สงัคม 

0 มีผลงานวิจยัหรือผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการบรูณาการงานบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สงัคม 

2 เกิดเครือขา่ยความร่วมมือระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาและองค์กรในชมุชนในการพฒันาความ

เข้มแข็งของชมุชน และพฒันาสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

 

โดยต้องแนบเอกสารตามระดบัคะแนน ดงันี  ้

ระดับ

คะแนน 

เอกสารหลักฐาน 

1  มีแผนหรือโครงการท่ีได้อนมุติั 

2  มีการแตง่ตัง้คณะทํางาน หรือมอบหมายผู้ รับผิดชอบ  การดําเนินงานตามแผนหรือโครงการ 

 มีการรายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนหรือโครงการ 

3  มีเอกสาร หลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ นําไปใช้ในการเรียนการ

สอน การวิจยั และการทํานบํุารุงศิลปะและวฒันธรรม  

 มีเอกสาร หลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นวา่ได้มีการนํากิจกรรมการเรียนการสอน การวิจยั และการ

ทํานบํุารุงศิลปะและวฒันธรรม ไปให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สงัคม 

4 

 

 

 มีเอกสาร หลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นวา่มีผลงานวิจยั/ผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการบรูณาการงาน

บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สงัคม 

 มีรายช่ือผลงานวิจยั/ผลงานสร้างสรรค์เกิดจากการบรูณาการงานบริการวิชาการและวิชาชีพแก่

สงัคม  ระบผุู้ ทําผลงาน สถานท่ี และองค์ความรู้ท่ีเช่ือมโยงจากงานบริการวิชาการและวิชาชีพแก

สงัคม 

5  มีเอกสาร หลกัฐานท่ีแสดงถงึ เครือข่ายความร่วมมือระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาและองค์กรใน

ชมุชน  ในการพฒันาความเข้มแข็งของชมุชน และพฒันาสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

 มีรายช่ือเครือขา่ยความร่วมมือระหวา่งองค์กรในชมุชนในการพฒันาความเข้มแข็งของชมุชน 

และพฒันาสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

 

 



4. การดาํเนินการและกจิกรรม 

4.1  ทําหนงัสือเชญิวิทยากร 

4.2 จดัอบรมเทคนิคการทํา e-book ให้แก่นกัศกึษาหลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยา-   

ศาสตร์และเทคโนโลยี 

4.3 จดัอบรมเทคนิคการถ่ายภาพให้แก่นกัศกึษาหลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  

และเทคโนโลยี 

4.4 จดัอบรมเทคนิคการตดัตอ่วีดโิอให้แก่นกัศกึษาหลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยา-   

ศาสตร์และเทคโนโลยี 

 4.5  ประเมินผลโครงการ 

4.6  สรุปโครงการ 
 

ภาพกิจกรรม (หมายเหตไุมเ่กิน 6 รูป พร้อมแนบไฟล์ JPEG Image ด้วย) 

  
 

 
 

 

 

 

5. ระยะเวลาดาํเนินการ    

5.1  หลกัสตูรเทคนิคการทํา e-book  วนัท่ี  5  มีนาคม 2551 เวลา 9.00 – 16.00 น.  ณ  ห้อง 

11407  ชัน้ 4  อาคาร 11  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 



5.2  หลกัสตูรเทคนคิการถ่ายภาพ  วนัท่ี 6-7 มีนาคม  2552  เวลา 9.00 – 16.00 น.  ณ  ห้อง 

1108  ชัน้ 1  อาคาร 1  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 

5.3  หลกัสตูรเทคนคิการตดัตอ่วีดโิอ   วนัท่ี 9-10  มีนาคม 2552  2551 เวลา 9.00 – 16.00 น.            

ณ  ห้อง 11407  ชัน้ 4  อาคาร 11  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 
 

6. งบประมาณดาํเนินการ  

โครงการการพฒันาส่ือสารสนเทศอยา่งมืออาชีพ  ใช้เงินงบประมาณแผน่ดนิ จํานวน 28,000 บาท 

(สองหม่ืนแปดพนับาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

   6.1  คา่ตอบแทนวิทยากร        เป็นเงิน 18,000  บาท 

     - คา่ตอบแทนวิทยากรอบรมเทคนิคการทํา e-book   เป็นเงิน   3,600  บาท 

     (จํานวน 6 ชัว่โมง ๆ ละ 600 บาท)  

    - คา่ตอบแทนวิทยากรอบรมการตดัตอ่วีดีโอ  เป็นเงิน   7,200 บาท 

     (จํานวน 12 ชัว่โมง ๆ ละ 600 บาท) 

  -คา่ตอบแทนวิทยากรอบรมเทคนิคการถ่ายภาพ  เป็นเงิน  7,200  บาท 

   (จํานวน 12 ชัว่โมง ๆ ละ 600 บาท) 

             6.2 คา่ถ่ายเอกสาร      เป็นเงิน  7,500 บาท 

    (ชดุละ 50 บาท หลกัสตูรละ 50 ชดุ จํานวน 3 หลกัสตูร) 

  6.3 คา่วสัดปุระกอบการดําเนินโครงการ    เป็นเงิน  2,500 บาท 
 

7.ผลผลิตของโครงการ 

ผู้ เข้าอบรมในโครงการโครงการการพฒันาส่ือสารสนเทศอยา่งมืออาชีพ  ทัง้หมด 3 หลกัสตูร

จํานวน 120 คน สามารถนําความรู้ท่ีได้ฝึกอบรมไปใช้ในการผลิตส่ือสารสนเทศได้ 
 

8. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการดาํเนินการโครงการ 

ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการผลติส่ือสารสนเทศได้อยา่งมืออาชีพ และสามารถ

นําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการทํางานในอนาคตได้ 
 

9. ปัญหาในการคาํเนินโครงการ 

- 

10. ข้อเสนอแนะในการคาํเนินโครงการ 

10.1 ควรมีการจดัอบรมในเร่ืองภาษาซี  โปรแกรม Photoshop  โปรแกรม flash 

10.2  ในการฝึกอบรมการถ่ายภาพนกัศกึษาท่ีเข้าร่วมโครงการควรมีกล้องทกุคนเพ่ือท่ีจะได้ร่วม            

ฝึกปฏิบตัจิริง 

  



ตารางสรุปผลการประเมนิการอบรม 

โครงการ การผลิตส่ือสารสนเทศอย่างมืออาชีพ “หลักสูตร  เทคนิคการทาํ e-book “ 

วนัท่ี  5  มีนาคม 2551 เวลา 9.00 – 16.00 น.   

ณ  ห้อง 11407  ชัน้ 4  อาคาร 11  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 

 

ลาํดับที่ รายการประเมิน ความพงึพอใจ 

  ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ ลาํดับที่ 

1 สถานท่ีจดัอบรม 3.43 0.28 ดี 4 

2 เอกสารประกอบการอบรม 3.55 0.50 ดีมาก 2 

3 การบรรยายของวทิยากร 3.36 0.76 ดี 5 

4 ระยะเวลาท่ีใช้ในการจดัอบรม 2.68 0.70 ดี 9 

5 หวัข้อในการจดัอบรมนา่สนใจ 3.20 0.48 ดี 8 

6 เนือ้หาท่ีจดัอบรมมคีวามเหมาะสม 3.28 0.56 ดี 6 

7 อปุกรณ์โสตทศันปูกรณ์ตา่งๆ  3.20 0.68 ดี 7 

8 การอํานวยความสะดวกความช่วยเหลอื

ระหวา่งการอบรม 

3.43 0.54 ดี 3 

9 การประชาสมัพนัธ์ 2.50 0.76 ดี 10 

10 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจดัอบรม 3.58 0.65 ดีมาก 1 

รวม 3.23 0.62 ด ี

 

 จากตารางสรุปได้วา่ระดบัความพงึพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี โดยข้อท่ีมีความพงึพอใจ               

อยูใ่นระดบัดีมาก คือ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจดัอบรมและเอกสารประกอบการอบรม สว่นหวัข้อท่ีมี

ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียเรียงจากมากไปหาน้อยคือ  การอํานวยความสะดวกความ

ชว่ยเหลือระหวา่งการอบรม สถานท่ีจดัอบรม  การบรรยายของวิทยากร  เนือ้หาท่ีจดัอบรมมีความ

เหมาะสม อปุกรณ์โสตทศันปูกรณ์ตา่งๆ หวัข้อในการจดัอบรมนา่สนใจ ระยะเวลาท่ีใช้ในการจดัอบรม    

และการประชาสมัพนัธ์  

 

 



ข้อเสนอแนะ/ความคิดเหน็อ่ืนๆ 

1. ควรมีภาพ ส่ือประกอบและเว็บไซต์อ่ืนๆ ท่ีผู้ เรียนสามารถตอ่ยอดความรู้ได้ด้วยตนเอง  

2. ควรมีการอบรมภาษาซี  โปรแกรม Photoshop การตดัตอ่ภาพ วิดีโอ การเขียนเว็บเพจเพิ่มเตมิ 

3. ควรจดัเวลาในการอบรมให้มากขึน้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางสรุปผลการประเมินการอบรม 

โครงการ การผลิตส่ือสารสนเทศอย่างมืออาชีพ “หลักสูตร  เทคนิคการถ่ายภาพ “ 

วนัท่ี  6-7  มีนาคม 2551 เวลา 9.00 – 16.00 น.   

ณ  ห้อง 1108  ชัน้ 1  อาคาร 1  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 

ลาํดับที่ รายการประเมิน 
ความพงึพอใจ 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ ลาํดับที่ 

1 สถานท่ีจดัอบรม 4.45 0.52 ดี 8 

2 เอกสารประกอบการอบรม 4.72 0.46 ดีมาก 3 

3 การบรรยายของวทิยากร 4.80 0.40 ดีมาก 2 

4 ระยะเวลาท่ีใช้ในการจดัอบรม 4.45 0.68 ดี 9 

5 หวัข้อในการจดัอบรมนา่สนใจ 4.71 0.46 ดีมาก 4 

6 เนือ้หาท่ีจดัอบรมมคีวามเหมาะสม 4.54 0.52 ดีมาก 7 

7 อปุกรณ์โสตทศันปูกรณ์ตา่งๆ  4.63 0.50 ดีมาก 6 

8 การอํานวยความสะดวกความช่วยเหลอื

ระหวา่งการอบรม 

4.70 0.56 ดีมาก 5 

9 การประชาสมัพนัธ์ 4.27 0.90 ดี 10 

10 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจดัอบรม 4.81 0.40 ดีมาก 1 

รวม 4.60 0.54 ดีมาก 

  

จากตารางสรุปได้วา่ระดบัความพงึพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก โดยข้อท่ีมีความพงึพอใจ

อยูใ่นระดบัดีมาก คือ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจดัอบรม   การบรรยายของวิทยากร  เอกสารประกอบการ

อบรม   หวัข้อในการจดัอบรมนา่สนใจ  การอํานวยความสะดวกความชว่ยเหลือระหวา่งการอบรม   

อปุกรณ์โสตทศันปูกรณ์ตา่งๆ  เนือ้หาท่ีจดัอบรมมีความเหมาะสม   และสว่นหวัข้อท่ีมีความพงึพอใจอยูใ่น

ระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียเรียงจากมากไปหาน้อยคือ   สถานท่ีจดัอบรม    ระยะเวลาท่ีใช้ในการจดัอบรม และ

การประชาสมัพนัธ์  

 

 



 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

1. ควรมีจดัการอบรมอยา่งตอ่เน่ือง 

2. ควรมีโครงการตอ่เน่ืองพฒันาการถ่ายภาพเพ่ือนําไปสูก่ารการเป็นมืออาชีพ 

3. ควรมีการเรียนรู้ในการหามมุกล้อง การหามมุมองในการถ่ายภาพให้สวย 

4. ควรจดัเวลาในการเรียนให้มากขึน้ รวมทัง้มีการปฏิบตัจิริงนอกสถานท่ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ตารางสรุปผลการประเมินการอบรม 

โครงการ การผลิตส่ือสารสนเทศอย่างมืออาชีพ “หลักสูตรเทคนิคการตัดต่อวิดีโอ “ 

วนัท่ี  9-10  มีนาคม 2551 เวลา 9.00 – 16.00 น.   

ณ  ห้อง 11407  ชัน้ 4  อาคาร 11 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 

 

ลาํดับที่ รายการประเมิน ความพงึพอใจ 

  ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ ลาํดับที่ 

1 สถานท่ีจดัอบรม 3.18 0.61 ดี 7 

2 เอกสารประกอบการอบรม 3.60 0.48 ดีมาก 2 

3 การบรรยายของวทิยากร 3.32 0.53 ดี 5 

4 ระยะเวลาท่ีใช้ในการจดัอบรม 2.50 0.72 ดี 10 

5 หวัข้อในการจดัอบรมนา่สนใจ 3.26 0.50 ดี 6 

6 เนือ้หาท่ีจดัอบรมมคีวามเหมาะสม 3.32 0.62 ดี 4 

7 อปุกรณ์โสตทศันปูกรณ์ตา่งๆ  3.41 0.63 ดี 3 

8 การอํานวยความสะดวกความช่วยเหลอื

ระหวา่งการอบรม 

3.02 0.58 ดี 8 

9 การประชาสมัพนัธ์ 2.68 0.70 ดี 9 

10 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจดัอบรม 3.63 0.61 ดีมาก 1 

รวม 3.18 0.59 ด ี  

 

 จากตารางสรุปได้วา่ระดบัความพงึพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี โดยข้อท่ีมีความพงึพอใจ  

อยูใ่นระดบัดีมาก คือ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจดัอบรม และเอกสารประกอบการอบรม สว่นหวัข้อท่ีมี

ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียเรียงจากมากไปหาน้อยคือ อปุกรณ์โสตทศันปูกรณ์ตา่งๆ   

เนือ้หาท่ีจดัอบรมมีความเหมาะสม การบรรยายของวิทยากร  หวัข้อในการจดัอบรมนา่สนใจ  สถานท่ี 

จดัอบรม  การอํานวยความสะดวกความชว่ยเหลือระหวา่งการอบรม   การประชาสมัพนัธ์ และระยะ                 

เวลาท่ีใช้ในการจดัอบรม 

 

 



ข้อเสนอแนะ/ความคิดเหน็อ่ืนๆ 

1. ควรมีจดัการอบรมอยา่งตอ่เน่ือง 

2. ควรจดัเวลาในการเรียนให้มากขึน้ รวมทัง้มีการปฏิบตัจิริงนอกสถานท่ี  

 

 
 
 

 

 

 

 

 


