
แบบฟอร์มรายงานการด าเนินโครงการ 

 

ชื่อโครงการ  (640649) นิเทศศาสตรรุ์น่เยาว ์

ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 

❑ การเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต   ❑ วิจัย / นวัตกรรม 
❑ ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม    ❑ การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 
❑ ภาพลักษณ์ / ชื่อเสียงขององค์กร   ❑ ความเป็นนานาชาติ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รายงาน...ดร.มัติกร  บุญคง ..รหัสบุคลากร ...... 4204140 ....... 
วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน/หน่วยงาน………… วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  ……………………………………. 

 

1. หลักการและเหตุผล/ ความส าคัญ/ ประเด็นปัญหา  
 
ปัจจุบัน งานนิเทศศาสตร์ได้รับความสนใจจากผู้เรียนมากข้ึน  แต่บางครั้งนักเรียนในระดับมัธยมปลาย 

อาจมีความเข้าใจ ไม่เพียงพอต่การตัดสินในเรียนต่อในศาสตร์ด้านนี้  ดังนั้นทางวิทยาลัยนิเทศศาสตร์จึงได้เล็งเห็น
ประโยชน์จากการให้ความรู้ ความเข้าใจในงานนิเทศศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
องค์กรกับบุคคลภายนอก เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อไป  โครงการนักนิเทศศาสตร์รุ่นเยาว์จัดขึ้นเพื่อให้
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้ามาเรียนรู้ การท างานด้านนิเทศศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  เช่น 
งานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ งานโฆษณา  งานประชาสัมพันธ์  งานหนังสือพิมพ์  งานมัลติมีเดีย  
สื่อสารการตลาด สื่อสารการแสดง  สื่อสารการกีฬา  และภาพยนตร์ 

1.1 วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เกิดความรู้ความเข้าใจงานนิเทศศาสตร์   
2.  เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ตัดสินใจเลือกเรียนทางด้านนิเทศศาสตร์   

3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับบุคคลภายนอก   โดยเฉพาะนักเรียนระดับ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

4. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์และมหาวิทยาลัยรังสิต 

  



1.2 เป้าหมายความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  

      1.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับประโยชน์จากโครงการอยู่ในระดับดีหรือมากขึ้นไป 
              2.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

2. วิธีด าเนินการ 
 
ชื่อโครงการ   : นิเทศศาสตร์รุ่นเยาว  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ระยะเวลา  : 26  พฤศจิกายน 2564 
สถานที ่  : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต 

กลุ่มเป้าหมาย 

1. นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 150 คน 

2. บคุลากร และนกัศกึษาวิทยาลยันิเทศศาตร ์ 30 คน 

ข้ันตอนการด าเนินงาน 

1. วางแผนการด าเนินงาน และประชมุเตรียมงาน   ประชมุคณาจารย ์บคุลากร และนกัศกึษา  

2. ตดิตอ่กลุม่โรงเรียนเปา้หมาย และประชาสมัพนัธโ์ครงการสูก่ลุม่เปา้หมาย 

3. เปิดรบัสมคัรนกัเรียนท่ีสนใจเขา้รว่มผา่นระบบออนไลน ์และยืนยนัสิทธ์ิการเขา้รว่ม   

4. จดักิจกรรมเป็นระยะเวลา 1 วนั ในรูปแบบออนไลน ์  

5. สรุปและประเมินผลโครงการ 

รูปแบบกิจกรรมการปฏิบัติงาน  

 กิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ด้านนิเทศ 

ศาสตร์ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอสั้นภายใต้กิจกรรม “เล่า+เล่น = เป็นเรื่อง” ในรูปแบบของกิจกรรม
ออนไลน์ โดยแบ่งการด าเนินกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง   ได้แก่ 

 

 



1. กิจกรรมช่วงเช้า (09.00 – 12.00 น.)  
การเสวนาเกี่ยวกับการผลิตคลิปวิดีโอแนวตั้ง  หัวข้อ เจาะโลกจอตั้ง  และการสร้างสรรค์เนื้อหาในงาน 

ด้านนิเทศศาสตร์ 

2.    กิจกรรมช่วงบ่าย (13.00 – 16.30 น.) 
  การอบรมกลุ่มย่อย เพื่อฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์เนื้อหาในรูปแบบคลิปวิดีโอแนวตั้ง  

โดยมีคณะกรรมการด าเนินงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ  ที่ปรึกษา 
2. ดร.มัติกร  บุญคง    ประธานคณะท างาน 

คณะท างานฝ่ายกิจกรรมโครงการ 

3. อาจารย์อรรจน์  จินดาพล   ประธานฝ่ายกิจกรรมโครงการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวพร  ธรรมนิตยกุล วิทยากร และฝึกปฏิบัติการกลุ่มย่อยสาขาวิชา  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชชัญา สกุณา  วิทยากร และฝึกปฏิบัติการกลุ่มย่อยสาขาวิชา  
6. อาจารย์วาจวิมล  เดชเกตุ   วิทยากร และฝึกปฏิบัติการกลุ่มย่อยสาขาวิชา  
7. อาจารย์นฤนาถ ไกรนรา   วิทยากร และฝึกปฏิบัติการกลุ่มย่อยสาขาวิชา 
8. รองศาสตราจารย์.ดร.ลักษณา  คล้ายแก้ว วิทยากร 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์  วงศ์ธีระธรณ์ วิทยากร 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิก  ทวิชาชาติ วิทยากร 
11. อาจารย์วีรวัฒน์  อ าพันสุข   วิทยากร 
12. อาจารย์ณวัฒน์  อินทอง   วิทยากร 
13. ดร.ขวัญชนก โชติมุกตะ   วิทยากร 
14. อาจารย์พัทธ์  สุวรรณกุล   วิทยากร 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บปุผา  บุญสมสุข ฝึกปฏิบัติการกลุ่มย่อยสาขาวิชา   
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ แสงเดือนฉาย ฝึกปฏิบัติการกลุ่มย่อยสาขาวิชา 
17. อาจารย์คมศร  สนองคุณ   ฝึกปฏิบัติการกลุ่มย่อยสาขาวิชา 
18. อาจารย์สุรัตน์  ทองหรี่   ฝึกปฏิบัติการกลุ่มย่อยสาขาวิชา 
19. ดร.ณชรต  อ่ิมณะรัญ    ฝึกปฏิบัติการกลุ่มย่อยสาขาวิชา 
20.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงทิพย์  เจริญรุกข์ พิธีกรด าเนินรายการ 
21.  อาจารย์วชิรวิชญ์  อัครวิสิฐพล  พิธีกรด าเนินรายการ 

คณะท างานฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดกิจกรรม 

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวุฒ ิ อ่อนน่วม  ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดกิจกรรม 



23.  อาจารย์ณัฐศรชัย  พรเอี่ยม   จัดการถ่ายทอดกิจกรรม 
24.  คุณสุเมศ  แสงมณี    จัดการถ่ายทอดกิจกรรม 
25.  คุณสุนิมิต   ปาปี    จัดการถ่ายทอดกิจกรรม 
26. คุณณัฐพล   หล้ามณี    จัดการถ่ายทอดกิจกรรม 
27. คุณสุชาติ  เชษฐพันธ์    จัดการถ่ายทอดกิจกรรม 
28. คุณบารมี  เกิดสมศรี    จัดการถ่ายทอดกิจกรรม 
29. คุณเดชธนา โรจนกิตติกา   จัดการถ่ายทอดกิจกรรม 
30. คุณอัณณพ  เบคตัน    จัดการถ่ายทอดกิจกรรม 
31. คุณณัฐพล  อินอุทัย    จัดการถ่ายทอดกิจกรรม 
32.  อาจารย์เขมนิจ  มาลาเว   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ 
33.  อาจารย์รพีวรรณ   กลยนี   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ 

คณะท างานฝ่ายสนับสนุนกิจกรรมโครงการ 

34.  ผศ.ธิราภรณ์  กลิ่นสุคนธ์   ประธานฝ่ายสนับสนุนกิจกรรมโครงการ 
35.  คุณกาญจนา  อุตสาห์การ   ลงทะเบียนกิจกรรมโครงการ 
36.  คุณสุกัญญา  สมัครรัฐกิจ   ประเมินกิจกรรมโครงการ 
37.  คุณหทัยรัตน์  พงษ์ศิริ   เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 
38.  คุณกนกวนัน  ปานทอง   เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 
39.  คุณขนิษฐา  ชาญช่าง   ประสานงานกิจกรรมโครงการ 
40.  คุณอรันต์ยา  หนูเพชร   ประสานงานกิจกรรมโครงการ 
41.  คุณพูนผ่องศรี  จันลือไชย   ประสานงานกิจกรรมโครงการ 
42.  คุณฐานิศร์  ควรหาเวช   ประสานงานกิจกรรมโครงการ 
43.  คุณนิติ  จิตวัฒนาธรรม   ประสานงานกิจกรรมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการ 

 9.00-9.20 น.  ผูเ้ขา้อบรม เขา้โปรแกรม Zoom และลงทะเบียนเขา้รว่มกิจกรรม 

 9.20-9.30 น.   Stand by รอสญัญาณไลฟ์ + VTR แนะน าวิทยาลยันิเทศศาสตร ์

 9.30-9.40 น.  โชว ์: Dance Performance จากชมรมส่ือสารสรา้งสรรค ์

 9.30-9.45 น.  พิธีกรทกัทายนอ้ง ๆ  แนะน าวิทยาลยันิเทศศาสตร ์ และเชิญรองคณบดีฝ่ายกิจการ 

นกัศกึษาและส่ือสารองคก์ร กลา่วตอ้นรบั 

 9.45-10.30 น.  การเสวนาการผลิตคลิปวิดีโอแนวตัง้ หวัขอ้ “เจาะโลกจอตัง้”  วิทยากรโดย  

 ผศ. ดร.ชวพร ธรรมนิตยกลุ 

 ผศ. วรวฒุิ  ออ่นนว่ม 

 อาจารยอ์รรจน ์ จินดาพล 

 คณุเตชทตั พดุตาล นกัวิชาชีพ TikToker 

 10.30- 11.15 น.  การเสวนาการสรา้งสรรคเ์นือ้หา หวัขอ้ “100 : 1000 = 9:16” (รอ้ยพนัสูเ่กา้ตอ่สิบหก) 

 วิทยากรโดย คณาจารยจ์ากสาขาวิชาตา่ง ๆ  

 ผูด้  าเนินรายการ   ผศ. ดร. อานิก  ทวิชาชาติ และ อาจารยว์ชิรวิชญ ์อคัราวิศษิฐ์พล 

 11.15 น.  สง่นกัเรียนเขา้สู ่Break out Room  (หอ้งยอ่ยสายาวิชาตา่ง ๆ ) 

 11.15 – 12.00 น. แบง่กลุม่ยอ่ยผูเ้ขา้อบรม เพ่ือฝึกปฏิบตักิลุม่ยอ่ย 

 12.00 – 13.00 น. ผูเ้ขา้อบรมแยกเขา้กลุม่ย่อย ท าความรูจ้กักบัวิทยากรประจ ากลุม่ 

 และพกักลางวนั   

 13.00 – 16.00 น. ฝึกปฏิบตักิารสรา้งสรรคเ์นือ้หาในรูปแบบคลิปวิดีโอแนวตัง้    

 16.00 – 16.30 น. พิธีกร สรุปกิจกรรม และอธิบายการสง่ผลงานการผลิตส่ือกบัผูเ้ขา้อบรม 

 พิธีกร เชิญรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลยันิเทศศาสตร ์กลา่วปิดงาน 



งบประมาณ 

 ได้รับอนุมัติงบประมาณจ านวน 56,500  บาท  จากงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2564   มหาวิทยาลัย
รังสิต โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

ล าดับ รายการ หน่วย ราคา / หน่วย ยอดรวม 

1 ค่าอาหารว่าง 2 เบรค 360  16200 

2 ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น 360  27000 

3 ค่าใช้จ่ายในพิธีการ 11 1000 11000 

4 ค่าประชาสัมพันธ์ 1 1300 1300 

5 เบ็ดเตล็ด 1 1000 1000 

ยอดรวม 56500 

 

  
3. ผลการด าเนินการ/ การน าไปใช้ 

จากผลการด าเนินงานในครั้งนี้  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการโดยรวมอยู่
ในระดับมาก  โดยมีความพึงพอใจต่อด้านบริบท (จุดมุ่งหมายของโครงการ)  เฉลี่ย 4.45   ด้านกระบวนการ(ความ
เหมาะสมของกิจกรรม) เฉลี่ย 4.44  และด้านผลผลิต (สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม)  เฉลี่ย 4.48 

 
 
 
 
 

 



ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
โครงการ 

ที่ตั้งไว้ในระบบงบ 

ค่าเป้าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 

ที่ตั้งไว้ในระบบงบ ผลที่ได้ ที่ตั้งไว้ในระบบงบ ที่แนบไว้ใน
ภาคผนวก 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ประโยชน์จากโครงการอยู่
ในระดับดหีรือมากข้ึนไป 

1. ร้อยละ 60 ของ
ผู้ตอบแบบประเมิน 

ผูเ้ขา้รว่มโครงการรอ้ยละ 

96.20  ของผู้ตอบแบบ

ประเมิน ไดร้บัประโยชน์

จากโครงการอยู่ในระดับ

ดีขึน้ไป 

1. ผลประเมินจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการ (ตอบ
แบบประเมินไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของ
กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้
ประโยชน์) 

ผลการประเมิน
โครงการ 

2. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

2. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
180 คน 

ผู้ เ ข้า ร่ วม โครงการ  มี

จ านวน 267 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 148.33  

2. เอกสารลงช่ือผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

รายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการตามที่ตั้งในระบบ.............180...............คน 
2. จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน..................158...................................คน 
3. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เลือก 5 (มากที่สุด) และ 4 (มาก)………………152…………….คน 

 

4. การตรวจสอบผลการด าเนินการ/ อภิปรายความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

จากการด าเนินโครงการ พบว่า  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ 
ต่อการด าเนินโครงการในด้านของการจัดกิจกรรมนอกท่ีให้ผู้เข้าร่วมโครงการท ากิจกรรมแบบรวมกลุ่มกันเป็น
จ านวนมาก  ดังนั้นการด าเนินกิจกรรมในครั้งนี้จึงเน้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ที่ยังคงให้ความส าคัญต่อ
การเรียนรู้ในด้านการสร้างสรรค์สื่อทางด้านนิเทศศาสตร์ในรูปแบบที่เหมาะสม  ซึ่งมีผู้เข้ามีจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการมากกว่าจ านวนที่ก าหนดตามเป้าหมาย และด าเนินกิจกรรมได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 



5. สรุปผลการด าเนินการ/ ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในอนาคต 
- ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานครัง้ก่อน (ถา้มี) 

• ไมมี่ 
- สิ่งท่ีไดด้  าเนินการแกไ้ข / ปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะครัง้ก่อน 

• เน่ืองดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด- 19 ท่ีคอ่นขา้งรุน่แรง การ
ด าเนินโครงการจงึมีการปรบัเปล่ียนรูปแบบวิธีการด าเนินงานมาเป็นการจดั
กิจกรรมในรูปแบบของการฝึกอบรมออนไลน ์

- ผลการประเมินในคราวนี ้

• ผลการประเมินความพงึพอใจตอ่โครงการ พบว่า ผูเ้ขา้รว่มโครงการมีความ
พงึพอใจและประทบัใจตอ่การจดักิจกรรมโครงการอยูใ่นระดบัดีมาก    

- ขอ้เสนอแนะส าหรบัในการพฒันาในครัง้ตอ่ไป 
 อยากใหมี้การจดักิจกรรมในรูปแบบ On Site 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินโครงการนิเทศศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมินโครงการ 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย  ✓ ลงใน  ❑  ที่ท่านเห็นด้วยที่สุด 

เพศ 

 ❑ ชาย   ❑ หญิง 

โรงเรียน   ........................................................................ 

จังหวัด     ......................................................................... 

ระดับชั้น 
 ❑ มัธยมศึกษาปีที่ 4    

❑ มัธยมศึกษาปีที่ 5 

❑ มัธยมศึกษาปีที่ 6  

ตอนที่ 2  การประเมินโครงการนิเทศศาสตร์รุ่นเยาว์ 

โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด 

5 = มากที่สุด   4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = น้อย  1 = น้อยที่สุด 

 

 

 

 



รายละเอียด 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านบริบท (จุดมุ่งหมายของโครงการ) 

โครงการที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับคณะวิชาที่สนใจศึกษาต่อทางด้าน
นิเทศศาสตร์ 

     

โครงการนี้สอดคล้องกับสร้างความสัมพันธ์และการเป็นที่รู้จักของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กับนักศึกษารุ่นพ่ีและอาจารย์ของนิเทศ
ศาสตร์ 

     

โครงการนี้สอดคล้องกับช่วงเวลาของการตัดสินใจศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 

     

มีการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม      

มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม      

ด้านกระบวนการ (ความเหมาะสมของกิจกรรม) 

มีรูปแบบการจัดงานแบบออนไลน์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

     

หัวข้อ “เล่า+เล่น = เป็นเรื่อง”(เล่าเล่นให้เป็นเรื่อง)มีความสอดคล้อง
กับการท ากิจกรรมครั้งนี้ 

     

การฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์เนื้อหาในรูปแบบคลิปวิดีโอแนวตั้งมีความ
เหมาะสมและมีความทันสมัย 

     

วิทยากรในทุกช่วงของกิจกรรมมีความเหมาะสม สามารถถ่ายทอด
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี 

     

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม (1วัน) และการแบ่งช่วงกิจกรรม มีความ
เหมาะสม 

     

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมอย่างเหมาะสม 

 

     



ด้านผลผลิต (สิ่งท่ีได้รับจากกิจกรรม) 

รู้จักวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และการท างานด้านนิเทศศาสตร์มากขึ้น      

เกิดทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ ในงานนิเทศศาสตร์ เช่น การเล่า
เรื่อง  การถ่ายวิดีโอแนวตั้ง 

     

เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมกับนักศึกษารุ่นพี่และ
อาจารย์ของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 

     

สะท้อนภาพลักษณ์ด้านความเป็นมืออาชีพของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์      

เกิดความรู้สึกที่ดีต่อวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ นักศึกษารุ่นพ่ี อาจารย์และ
บุคลากร 

     

ความประทับใจที่มีต่อกิจกรรมที่จัดข้ึน      

  

ท่านมีความสนใจศึกษาต่อที่วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตในสาขาใด  

1 ❑ วิทยุโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม  2 ❑ ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร   
3 ❑  ภาพยนตร์ดิจิทัล   4 ❑ การโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์  
5 ❑  การสร้างสรรค์คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล 6 ❑ มัลติมีเดีย 
7 ❑ สื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้ง 8 ❑  สื่อสารการแสดง       
9 ❑ นิเทศศาสตร์การกีฬา   10 ❑ เขียนบทและก ากับภาพยนตร์และโทรทัศน์      
11 ❑ นิเทศศาสตร์นานาชาติ 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

............................................................................................................................. ....................................................... 

....................................................................................................................................................................................  

ขอขอบคุณท่ีท่านสละเวลาในการตอบสอบถาม 

 

 

 



สรุปผล “โครงการนิเทศศาสตร์รุ่นเยาว์”  ประจ าปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตร์  มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งตอบแบบประเมิน ทั้งหมดจ านวน 158  คน และพึงพอใจโดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมินโครงการ 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

หญิง 112 70.89 

ชาย 46 29.11 

รวม 158 100 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเพศหญิง  มากที่สุด ร้อยละ 70.89  และ เพศชาย ร้อยละ 
29.11 

ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ จ าแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น จ านวน (คน) ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 10.12 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 68 43.04 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 74 46.84 

รวม 158 100 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ก าลักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 มากที่สุด ร้อยละ 46.84   
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ 43.04  และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 10.12 

 

 

 

 

 



ตารางที ่3แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ จ าแนกตามการประเมินผลด้านบริบท  

ด้านบริบท (จุดมุ่งหมายของโครงการ) 
ระดับความคิดเห็น แปลความ 

 S.D. 

โครงการที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับคณะวิชาที่สนใจศึกษาต่อ
ทางด้านนิเทศศาสตร์ 

4.46 0.57 มาก 

โครงการนี้สอดคล้องกับสร้างความสัมพันธ์และการเป็นที่รู้จัก
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กับนักศึกษารุ่นพี่และอาจารย์ของ
นิเทศศาสตร์ 

4.50 0.59 มากที่สุด 

โครงการนี้สอดคล้องกับช่วงเวลาของการตัดสินใจศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 

4.48 0.54 มาก 

มีการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม 4.45 0.69 มาก 

มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอย่าง
เหมาะสม 

4.37 0.68 มาก 

รวม  4.45 0.62 มาก 

จากตารางที่ 3  พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อจุดมุ่งหมายของโครงการอยู่ในระดับมาก 
(4.45)  เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ได้แก่ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับการ
สร้างความสัมพันธ์และการเป็นที่รู้จักของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กับนักศึกษารุ่นพ่ี และอาจารย์ของวิยาลัยนิเทศ
ศาสตร์ (4.50)   และมีความพึงพอใจระดับมาก ได้แก่ เป็นโครงการที่สุดคล้องกับช่วงเวลาของการตัดสินใจศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา (4.48)  เป็นโครงการที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับคณะวิชาที่สนใจศึกษาต่อทางด้านนิเทศ
ศาสตร์(4.46)  มีการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม (4.45)  และ มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม (4.37) 

 

 

 

 

 

x



ตารางที ่4แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ จ าแนกตามการประเมินผลด้าน
กระบวนการ  

 ด้านกระบวนการ (ความเหมาะสมของกิจกรรม) 
ระดับความคิดเห็น แปลความ 

 S.D. 

มีรูปแบบการจัดงานแบบออนไลน์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

4.55 0.56 มากที่สุด 

หัวข้อ “เล่า+เล่น = เป็นเรื่อง”(เล่าเล่นให้เป็นเรื่อง)มีความ
สอดคล้องกับการท ากิจกรรมครั้งนี้ 

4.54 0.59 มากที่สุด 

การฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์เนื้อหาในรูปแบบคลิปวิดีโอแนวตั้งมี
ความเหมาะสมและมีความทันสมัย 

4.46 0.57 มาก 

วิทยากรในทุกช่วงของกิจกรรมมีความเหมาะสม สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี 

4.45 0.63 มาก 

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม (1วัน) และการแบ่งช่วงกิจกรรม มี
ความเหมาะสม 

4.07 0.79 มาก 

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมอย่างเหมาะสม 4.55 0.61 มากที่สุด 

รวม  4.44 0.65 มาก 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของกิจกรรมอยู่ในระดับมาก 
(4.44)  เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ความเหมาะสมที่ของกิจกรรมที่อยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่  มีรูปแบบการ
จัดงานแบบออนไลน์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (4.55)   เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมอย่างเหมาะสม (4.55)  และหัวข้อ “เล่า + เล่น = เป็นเรื่อง” มีความสอดคล้องกับ
การท ากิจกรรม (4.54)   ส่วนความเหมาะสมของกิจกรรมที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์
เนื้อหาในรูปแบบคลิปวิดีโอแนวตั้งมีความเหมาะสมและทันสมัย (4.46)  วิทยากรมีความเหมาะสม สามารถถ่ายทอด
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี (4.45)  และ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม และการแบ่งช่วงกิจกรรม
มีความเหมาะสม (4.07) 

 

 

 

x



ตารางที ่5แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ จ าแนกตามการประเมินผลด้านผลผลิต 
(สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม) 

ด้านผลผลิต (สิ่งท่ีได้รับจากกิจกรรม) 
ระดับความคิดเห็น แปลความ 

 S.D. 

รู้จักวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และการท างานด้านนิเทศศาสตร์มาก
ขึ้น 

4.53 0.59 มากที่สุด 

เกิดทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ ในงานนิเทศศาสตร์ เช่น 
การเล่าเรื่อง  การถ่ายวิดีโอแนวตั้ง 

4.42 0.63 มาก 

เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมกับนักศึกษารุ่นพี่
และอาจารย์ของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 

4.48 0.65 มาก 

สะท้อนภาพลักษณ์ด้านความเป็นมืออาชีพของวิทยาลัยนิเทศ
ศาสตร์ 

4.48 0.67 มาก 

เกิดความรู้สึกที่ดีต่อวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ นักศึกษารุ่นพ่ี 
อาจารย์และบุคลากร 

4.51 0.65 มากที่สุด 

ความประทับใจที่มีต่อกิจกรรมที่จัดข้ึน 4.49 0.62 มาก 

รวม  4.48 0.63 มาก 

จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ใน
ระดับมาก (4.48)  เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า  มีความพึงพอใจต่อสิ่งที่ได้รับอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่  ได้
รู้จักวิทยาลัยนิเทศศาสตร์และการท างานด้านนิเทศศาสตร์มากขึ้น (4.53)  และ ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อ
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ นักศึกษารุ่นพ่ีและบุคลากร (4.51)   และมีความพึงพอใจต่อสิ่งที่ได้รับอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ท าให้เกิดทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ ในงานนิเทศศาสตร์ เช่น การเล่าเรื่อง  การถ่ายวิดีโอแนวตั้ง  
(4.42)   เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกับรุ่นพ่ีและอาจารย์ของวิทยาลัยนิเทศ
ศาสตร์ (4.48)   สะท้อนภาพลักษณ์ด้านความเป็นมืออาชีพของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ (4.48)   และกิดความ
ประทับใจที่มีต่อกิจกรรม (4.49) 
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ตารางที ่6 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ จ าแนกตามการประเมินผลใน
ภาพรวมแต่ละด้าน 

ภาพรวมแต่ละด้าน 
ระดับความคิดเห็น แปลความ 

 S.D. 

ด้านบริบท (จุดมุ่งหมายของโครงการ) 4.45 0.62 มาก 

ด้านกระบวนการ (ความเหมาะสมของกิจกรรม) 4.44 0.65 มาก 

ด้านผลผลิต (สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม) 4.48 0.63 มาก 

รวม  4.46 0.63 มาก 

จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก 
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ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 

 

     

 

 

 

 

 



ตัวอย่างภาพกิจกรรมออนไลน์ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


